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1. INFORMACIONS GENERALS 
 
1.1 Manifest contra el terrorisme 
Hem tornat a l’escola amb l’experiència d’uns fets, els atemptats terroristes a 
Catalunya, que ens ha colpit a tots. És moment de reflexionar-hi, i molt 
especialment des de tots els àmbits que eduquem i formem infants i joves 
(escola, família, entorn). De segur serà un dels eixos de la nostra tasca durant 
aquest nou curs. Des de l’escola hem fet aquest manifest de solidaritat amb les 
víctimes i condemna de la violència, que us transmetem: 
 

“Els atacs terroristes a les Rambles de Barcelona i al passeig marítim 
de Cambrils del dia 17 d’agost del 2017, que per a molts de nosaltres 
són llocs ben coneguts i usuals,  ens han fet pensar en tots els morts 
per la violència que hi ha cada dia al món, però també en la nostra 
vulnerabilitat. 
Des de l’escola El Cim volem expressar la condemna més rotunda i la 
nostra solidaritat amb les víctimes, ferits i familiars, alhora que ens 
afegim a la pregària de tots els homes i dones de bona voluntat perquè 
el diàleg i la pau prevalguin en les nostres vides.” 
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1.2 Canvi de titular 
Una de les novetats d’aquest curs és el canvi de la persona titular de l’escola. 
Aquest càrrec és el màxim responsable de l’escola, és qui representa la Fundació 
El Cim, titular del centre, i treballa conjuntament amb la direcció i l’administració. 
Durant el període 2010-2017, aquesta tasca l’ha dut a terme l’Imma Ferrer, a qui 
volem agrair el servei i la feina feta. A partir d’aquest 2017 pren el relleu en Xavier 
Llorens, que ja ho havia fet anteriorment. 
 

1.3 Setmana de la mobilitat sostenible i segura 
Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i 
saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic, 
així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat 
de l’aire i la reducció de la contaminació. Sota el lema ‘Mobilitza’t per un aire més 
net!’, la Setmana del 2017 a més de vetllar per una vida saludable, sostenible i 
segura, també reforça el poder de la ciutadania per millorar la qualitat de l'aire que 
respirem. Des de la comissió Agenda 21 de l’escola ens adherim a aquesta 
iniciativa i la treballarem a les aules però, com en tot, ens és imprescindible la 
complicitat de les famílies per dur a terme aquesta tasca i millorar el planeta en què 
vivim. 

 

1.4 Festivitat de Sant Vicenç de Paül 
El dimecres 27 de setembre és la festa de Sant Vicenç de Paül. Aquest sant 
va fundar les Filles de la Caritat, les monges que van portar l’escola Miraculosa 
fins que es va fusionar l’any 1996 per esdevenir El Cim. És per això que és una 
de les festes que celebrem a l’escola treballant la tasca que les Filles de la 
Caritat de Sant Vicenç de Paül fan encara avui. 
Durant aquesta setmana aprofitem aquest esdeveniment també per celebrar 
l’inici de curs: els alumnes de P4, P5 aniran a fer una sortida lúdica a una 
plaça, 1r i 2n de  Primària aniran al parc de Ribes Roges, 3r i 4t de Primària a 
la Masia en Cabanyes i els alumnes de 5è i 6è faran una caminada cap a Sant 
Pere de Ribes.  
 

1.5 CLAKI 
Continuem amb la campanya de recollida d’oli per portar-lo a reciclar.  
Us recordem el procediment que fem servir a l’Escola: 
Les famílies podeu adquirir un recipient “Claki” (1,5€) que us emporteu a casa 
per anar omplint amb l’oli usat. El vostre fill/a el porta a l’Escola quan us 
sembla que ja està ple. El dia de recollida és el dimecres. En donar el seu 
Claki, en rep gratuïtament un altre de buit per poder continuar la recollida a 
casa. Aquest procediment l’anem mantenint durant tot el curs. Els alumnes 
encarregats de rebre el Claki buit i donar-ne un de net són els delegats 
mediambientals de cicle superior. 
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1.6 Comunicats de l’AMPA 
Comença un nou curs i amb ell tots tornem a la nostra activitat habitual. Per això 
des de l’AMPA us volem informar que durant la segona quinzena de setembre 
podreu formalitzar la inscripció a les activitats extraescolars, que començaran el 
proper 2 d’octubre.  
També us volem fer saber que aquest any l’horari de secretaria s’ampliarà en una 
hora més, i des del 22 de setembre serà de 16’45 h a 18’45 h de dilluns a 
divendres, per tal de donar un millor servei des de la sortida de l’escola fins a la 
finalització de les extraescolars. 

 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Xandalls i llibres de text 
Us recordem que la venda de xandalls la fem els dimarts de 16:30 a 17:30 a 
l’espai de la sala de psicomotricitat de la Rambla. Per facilitar l’organització del 
moment de la venda, obrirem la porta de la sala que dona al pati i així no es 
crearan embussos al vestíbul. 
També us volem recordar que les samarretes de cotó dels més petits són de 
comerç just mitjançant Oxfam-Intermon.  
Els llibres de text es van vendre durant l’estiu. L’empresa, JNADAL,  vindrà per a 
resoldre qualsevol incidència amb els llibres (canvis, defectuosos,...) dilluns 25 de 
setembre de 14 a 19h a la plaça dels Cotxes  
 

2.2 Menjador escolar 
El cost del servei pels alumnes fixos és de 8,10 €/dia. El cost del servei de 
menjador per dies esporàdics (pagament en efectiu) és de 9,10 €/dia. Es 
considera usuari fix el que utilitza el servei els mateixos dies de cada setmana 
durant tot el curs i fa el pagament pel banc.  En cas de no avisar abans de les 
9,30 hores, es considerarà absència no justificada, i es cobrarà el servei de 
menjador sencer  
El dia 10 de cada mes es carregarà el rebut corresponent als dies que l’alumne 
hagi fet ús del menjador el mes anterior. Així, el 10 d’octubre es carregarà el rebut 
dels dies que ha fet ús del servei de menjador el mes de setembre, el 10 de 
novembre es carregarà el rebut dels dies d’octubre que s’hagi quedat a dinar, i així 
successivament. El rebut del menjador de juny es carregarà el dia 30 d’aquell mes. 
En cas d’haver de subministrar medicació a l’alumne durant l’estona del 
menjador s’haurà d’omplir el formulari que us facilitaran a la secretaria de l’escola, 
adjuntant l’original de la prescripció facultativa (recepta) i lliurar la medicació. 
L’escola no es fa responsable de l’estat de la medicació subministrada per les 
famílies (dates de caducitat, per exemple). 
Durant aquest curs, us recordem que el menú del menjador de cada mes el 
podeu trobar a la web. També trobareu una proposta de menú per sopar amb 
l’objectiu de facilitar a les famílies la planificació d’aquest àpat: 
http://www.elcimvilanova.cat/menjador/ 

http://www.elcimvilanova.cat/menjador/
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2.3 Sons  
Sons és l’oferta de formació musical extraescolar que ofereix l’escola a 
l’edifici de la Rambla. Els nens i nenes a partir de P-3 fins a l’ESO, i els pares i 
mares que vulguin, poden fer classes de llenguatge musical i diferents 
instruments. Enguany els instruments són: piano, guitarra clàssica i 
elèctrica, bateria, baix elèctric, violí, viola, flauta travessera, flauta de bec, 
clarinet i trombó. 
Les classes de Sons començaran el dilluns 2 d’octubre, però el dilluns 25 de 
setembre, a les 18,15, hi haurà la reunió de pares a l’edifici de la Rambla. 
Tots aquells que vulgueu inscriure-us-hi o que desitgeu més informació us 
podeu adreçar a la secretaria de l’escola. 
 

2.4 Tots x tots 
Aquest és el nom d’un programa de solidaritat que va crear El Cim l’any 2013 
perquè alumnes del centre fills de famílies amb dificultats econòmiques puguin 
accedir a beques per participar en activitats o serveis de l’escola (sortides, 
menjador escolar, colònies ,material escolar, llibres de text...). 
Els beneficiaris d’aquest programa han de tenir un dictamen de serveis 
socials i/o de l’EAP (equip d’assessorament psicopedagògic del departament 
d’ensenyament), i mai rebran l’ajuda en forma de diners, sinó en serveis. 
D’aquesta manera podran gaudir d’uns serveis que l’integren a la nostra 
comunitat.  
Els donants fan una aportació voluntària per la quantitat i la periodicitat que 
decideixin i podran deduir el 25% de les quantitats aportades anualment de la 
declaració del IRPF. La Fundació El Cim de Vilanova i la Geltrú (entitat sense fi 
lucratiu acollida a la Llei 49/2002) enviarà anualment el certificat de donatiu a 
cada donant. 
Es manté l’anonimat d’ambdós, i hi ha la comissió Tots x tots que fa de 
mitjancera, fa les assignacions i vetlla per la igualtat de condicions en l’accés a 
les ajudes. Aquesta comissió emet un informe anual que recull la gestió feta 
amb origen i destí. 
Si esteu interessats en participar en aquest programa podeu omplir la butlleta 
de Tots x tots de la web o secretaria. Us agraïm d’entrada la vostra 
col·laboració. 
 

2.5 Ajuts per alumnes NEE 
El departament d’Educació convoca ajuts per alumnes amb necessitats 
educatives específiques de suport educatiu. Per sol·licitar-lo cal acreditar 
certificat d’un equip d’assessorament psicopedagògic o d’un departament 
d’orientació depenent de l’administració educativa, o certificat de discapacitat. 
Es pot sol·licitar presencialment o per internet. El termini acaba el 28 de 
setembre. Les famílies que hi podeu accedir podeu demanar més informació a 
la secretaria de l’escola. 
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