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1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 El Somelcim en paper 
Tal com us vam informar, totes les famílies rebeu el Somelcim telemàticament i 
a la web de l’escola, però també ens ha semblat oportú que les famílies dels 
alumnes de P-3 fins a 2n de Primària també el rebeu en paper.  

 
1.2  Preavaluacions de l’ESO 
Les donem el 31 d’octubre. Cal retornar-les signades pels pares al tutor o 
tutora fins el 10 de novembre. 
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1.3  Setmana del Medi Ambient 
Serà del 20 al 24 de novembre.  Durant aquesta setmana rebrem a l’escola 
l’emblemàtic Marcel Bioterra, el titella original de l’escola que animen els 
alumnes del Migdia d’Agenda 21, i que ens sensibilitza en tenir cura del 
planeta. Durant tota la setmana seguirem treballant el tema del 
malbaratament alimentari. 
. 

1.4 Reinventem el pati 
Les famílies de Primària i Infantil ja veu rebre una circular per animar-vos a 
repensar els usos i els espais del pati de la Rambla. Podeu seguir aportant 
idees fins el 10 de novembre, i que ens expliqueu, pares, mares i fills, 

 Com era el pati que recordeu, què és el que més i menys us agradava 
del pati de la vostra infantesa? 

 Com seria el vostre pati ideal, sense límits de diners, d’espai, de 
recursos... 

 Què és el que més us agrada i què canviaríeu del pati actual?  

 Què hi falta? Què hi sobra? 
Podeu fer arribar escrits, dibuixos, fotografies, etc de diverses maneres: 
- Dipositant les vostres idees a la bústia que trobareu al vestíbul de l’escola. 
- Enviant un mail a secretaria.rambla@elcimvilanova.cat 
Especifiqueu el vostre nom i el curs del vostre fill o filla.  
La comissió que s’encarregui de coordinar el procés participatiu estarà 
formada per pares, mares i mestres de l’escola. Us convoquem als que 
estigueu interessats en formar part d’aquesta comissió el proper divendres 17 
de novembre a les 17.15h a l’escola. 
 

1.5 Túnel del terror 4t d’ESO 
Per recollir diners per al viatge dels alumnes de 4t d’ESO, que enguany aniran 
del 18 al 23 de març a Itàlia, una comissió de pares, mares i alumnes de 4t han 
demanat fer un Túnel del Terror coincidint amb la celebració de Tots Sants i les 
activitats paral·leles que genera. Aquest túnel està ambientat en un tètric 
orfenat, i estarà obert a l’edifici de la plaça dels Cotxes el divendres 3 de 
novembre de 17h a 20.30h. El preu d’entrada és de 3€, i al final també podreu 
adquirir berenar. 
 

1.6 Santa Cecília 
El dia 22 de novembre, és santa Cecília, patrona de la música i dels músics. 
A Educació Infantil i Primària el músic Joan Pinós farà diferents activitats 
relacionades amb la música els dies 23 i 24 de novembre. 3r de Primària farà 
la visita al conservatori el 21, i els nois i noies de l’ESO faran una petita 
actuació musical. 
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2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Comunicat de l’AMPA 
Davant els atacs que darrerament està patint la comunitat educativa de 
manera interessada i partidista, des de l’AMPA de l’escola El Cim volem 
expressar el ple suport als docents del nostre país que treballen dia a dia 
compromesos amb la pluralitat, la democràcia i el respecte.  
 
També volem informar-vos que l’assemblea anual de l’associació de mares i 
pares de l’escola serà el proper dimarts 7 de novembre a les 18.30h a la 
sala de la Rambla. En aquesta reunió es farà balanç de la feina feta, i es 
proposaran les noves línies de futur. També es renovarà si cal els membres de 
la junta. Si teniu cap dubte o suggeriment us podeu adreçar a ells pels canals 
habituals: secretaria els dilluns o bé el mail elcimampa@gmail.com. 
 

2.2  Fe d’errates 
En el “Somelcim” del mes d’octubre, en què s’informava dels pares delegats 
de totes les classes de l’escola, vam ometre a la Blanca Peribàñez, la mare 
delegada de l’aula Gamma, la USEE que hi ha a la plaça dels Cotxes. 
Perdoneu el descuit. 
 

2.3 Pagament piscina 
El 2n pagament de piscina per als cursos de P5, 1r i 2n serà del 27 de 
novembre al 5 de desembre, a través de l'operativa de La Caixa. 
 
 

3. ALTRES INFORMACIONS 
 
3.1 La Fira 
Aquest any la Fira de Novembre tindrà lloc els propers dies 10, 11 i 12 de 
novembre. Aquesta edició és la que fa 25 des de la seva recuperació i el 
recorregut firal és pràcticament el mateix dels anys precedents. 
Com que hi haurà estants davant de la nostra Escola, fora bo que 
vigiléssim que el joc dels nostres fills no puguin fer-los malbé i aprofitar 
per parlar amb ells sobre la necessitat de respectar les coses que no són 
nostres i els espais comuns. 
 

3.2  Festivitat de la Miraculosa 
Com molts de vosaltres ja heu sentit a explicar alguna vegada, l’escola El Cim 
va ser fruit de la fusió de les escoles La Immaculada i La Miraculosa. Aquesta 
darrera és la que estava ubicada a la Rambla Principal, i la imatge de la 
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Miraculosa és la que presideix l’entrada. La seva festivitat es commemora el 
dia 27 de novembre, i a la capella de la Casa d’Empara, on també n’hi ha 
una imatge monumental. Hi haurà l’eucaristia i la benedicció de la medalla 
miraculosa el dilluns 27 de novembre a les18h A partir del 19 començaran a 
celebrar la novena. És obert a tothom. 
 

3.3  Loteria de la Casa d’Empara 
Com cada any, a la secretaria de l’escola podeu trobar participacions de 
loteria de la Casa d’Empara. Cada participació, al número 18.479, val 3€, 
0,60 dels quals són en concepte de donatiu per a la Casa d’Empara, que és 
una de les dues institucions fundadores i titulars de la nostra escola. 
 

3.4  Projecte “Labdoo” campanya recollida portàtils i tauletes 
La Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú, mitjançant la 
biblioteca Armand Cardona i la Joan Oliva, participa al projecte “Labdoo: el teu 
antic portàtil/tauleta educa un infant”. 
  
Es tracta d’un projecte col·laboratiu que té per objectiu reaprofitar aquests 
dispositius, portàtils i tauletes, que els usuaris portaran a les biblioteques per 
tal de dóna-los una segona vida. Les biblioteques seran els punts de recollida 
d’aquests dispositius. Us animem a participar-hi si teniu material que es pot 
reaprofitar. 
  

3.5  Teatre en família 
Aquest mes també tenim programació cultural per a gaudir en família. Dins de 
la programació de Xarxa, la companyia De Paper presenta “Dins la panxa del 
llop”, el 5 de novembre a les 17.30h al Círcol Catòlic.   
El dia 19 de novembre a les18h, la Farrés Brothers i Cia, presenten “El 
silenci d’Hamelin” al Teatre Principal. 
 

3.6 Posa’t la gorra 
L’associació de Nens amb Càncer AFANOC inicia la 17a edició de la 
campanya “Posa’t la gorra”. Aquesta campanya té com a objectiu donar a 
conèixer la realitat del càncer infantil i aconseguir els fons necessaris per poder 
continuar tirant endavant tots els seus projectes i serveis a les famílies.  
Aquest any la festa final de la campanya se celebrarà el dissabte 16 de 
desembre al Parc de la Ciutadella, que per primer cop estarà ple d’activitats i 
actuacions.   
Des de l’escola volem donar suport a aquesta iniciativa i serem punt de venda 
de la gorra de la campanya d’aquest any, dissenyada per Desigual. El preu de 
la gorra serà de 7€ i la podreu encarregar i pagar a la secretaria de la Rambla 
durant el mes de novembre. 


