
 

 

  

EL SUMARI 
   

1. INFORMACIONS GENERALS 
1.1 Lliurament de notes a Primària i ESO  
1.2 Colònies 
1.3 Vacances de Setmana Santa 
1.4 Portes obertes 
1.5 Proves diagnòstiques de 3r de Primària 
1.6 CONFINT 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
2.1 Segon pagament de colònies a Infantil i Primària 
2.2 Estades a Anglaterra  
2.3 AMPA 
2.4 Plataforma Clickedu 

 
3. FETS I GENT 

3.1 Benedicció de Rams 
3.2 Fem cultura a Vilanova 
3.3 Cursa Popular Ciutat de Vilanova 

 

1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 Lliurament de notes a Primària i ESO 
Les notes de la segona avaluació, les lliuraran els tutors als alumnes abans de 
Setmana Santa. Cal retornar-los el resguard signat per la família conforme les 
ha rebut.  
Els alumnes de 4t d’ESO les tindran el dia 16 de març, de 1r a 3r d’ESO el 20 
de març, i de 1r a 6è de primària el 23 de març. 
 

1.2 Colònies 
Com sabeu, el nostre projecte educatiu contempla les colònies com un espai 
educatiu i de convivència fora de l’entorn de l’escola. Pensem que és una bona 
manera de madurar i créixer, i agraïm a totes les persones que s’hi impliquen 
perquè les colònies siguin possibles. Aquest mes de març marxaran els grups 
d’ESO. Del 21 al 23 de març els de 1r d’ESO aniran a l’alberg de l’Escala, 
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visitaran els aiguamolls de l’Empordà i tota la sortida s’inspirarà en l’antic món 
grec i Empúries. Els mateixos dies, els de 2n i 3r aniran a la Vall de Núria a 
fer les colònies d’esquí. 
Els alumnes de 4t d’ESO marxaran de viatge de final d’etapa cap a Itàlia, del 
18 al 23 de març. Visitaran Pisa, Florència i Venècia. 
 

1.3 Vacances de Setmana Santa 
Seran del 24 de març al 2 d’abril. L’escola romandrà tancada, i ens 
retrobarem el dimarts 3 d’abril. 
 

1.4 Portes obertes 
Aquest mes de març, i per donar a conèixer la nostra escola de cara a les 
preincripcions per al curs 2018-2019, farem diferents jornades de portes 
obertes. Estarem molt contents de donar la benvinguda a noves famílies. Per 
al proper curs comptarem amb 50 places a P-3 i 15 a 1r d’ESO. Per la resta de 
cursos de moment no hi ha cap plaça, tot i que les famílies es poden interessar 
per si hi hagués alguna vacant en algun moment. 
 

Curs Dia Hora Lloc 

P-3 Dijous 1 de març 
 11.30 h a 13 h 

 15.15 h a 16.45 h 
Rambla 

P-3 Divendres 2 de març 

 9.30 h a 11 h 

 11.30 h a 13 h 

 15.15 h a 16.45 h 

Rambla 

ESO Dilluns 5 de març  15.15 h a 16.45 h Pl. dels Cotxes 

Altres 
cursos 

Dimecres 7 de març 15.15 h a 16.45 h Rambla 

  

Us informem també que la visita dels alumnes que estan a 6è i el proper curs 
faran 1r d’ESO a El Cim serà el dilluns 12 de març a la tarda, i la reunió de 
famílies serà el mateix dia. Rebreu una circular amb informació horaris. 
 
1.5 Proves diagnòstiques de 3r de Primària 
Per quart curs consecutiu, del 5 al 16 de març, passarem a l’escola les proves 
diagnòstiques a 3r de Primària. Inclouen català, castellà i matemàtiques i estan 
basades en les competències bàsiques del currículum. Els resultats, 
conjuntament amb altres indicadors, ajuden al centre a analitzar, valorar i 
reorientar la pràctica docent. 
 

1.5 CONFINT 
Aquestes sigles signifiquen Conferència Internacional: tinguem cura del 
planeta. El dimarts 27 de febrer ha tingut lloc la VI Conferència Catalana 
Tinguem cura del planeta a Barcelona. A aquesta trobada hi assisteixen 
delegats i delegades amb el professorat acompanyant dels centres educatius 
de Catalunya per compartir els projectes de sostenibilitat que estem realitzant 
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a cada escola durant aquest curs. D’El Cim hi ha assistit amb 4 delegats 
ambientals: la Mariona Muñoz, l’Arnau Giró, el Rafa Pino i l’Enzo Oliver, i el 
Pau Ortín, que el curs passat va ser escollit representant a la fase nacional 
que es va celebrar a Logroño. En aquesta trobada també s’han votat els 
representants d’aquest any per a assistir a la Trobada Estatal, però encara no 
se saben els resultats. Tot i la dificultat per a ser escollits, la nostra escola ja hi 
ha estat present en 3 ocasions. 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Segon pagament de colònies a Infantil i Primària 
El 2n pagament  de colònies d'Infantil i Primària cal que el feu del 8 al 21 de 
març. En la circular que us donaran els tutors hi ha les instruccions de com fer 
el pagament per caixer automàtic o telemàticament. Podeu demanar més 
informació a secretaria. 
 

2.2 Estades a Anglaterra 
Estem activant les estades per millorar l’anglès per als alumnes d’ESO. Es 
tracta d’estades de dues setmanes, en famílies, al sud d’Anglaterra. Les duem 
a terme amb l’empresa Home to home, a Exmonth, del 15 al 28 de juliol, o bé 
a Worthing, del 25 de juny al 8 de juliol. Tots aquells que hi estigueu 
interessats podeu trobar més informació a la web de l’escola, o contactar amb 
secretaria o la Judit, professora d’anglès a l’ESO.  
 

2.3 AMPA 
En primer lloc volem agrair a famílies, alumnat, mestres i resta de personal de 
l’escola el suport i col·laboració perquè la festa de Carnaval d’enguany hagi 
estat exitosa i lluïda; sense el suport de totes i tots no hauria tirat endavant. 
Per aquest mes de març us volem convidar al  Dissabte de l’AMPA sobre 
Taekwondo en família del dia 10 de març, a partir de les 10h del matí, per 
compartir de manera lúdica l’extraescolar que fan els nostres fills. El següent 
dissabte, el 17 de març, al matí la Comissió de millora del pati demana la 
col·laboració de les famílies per fer tasques de pintura (pintar jocs a terra, 
pintar les bobines de fusta, les rodes...). Us animem a participar-hi molt 
especialment, ja que el resultat repercutirà directament en la qualitat del pati 
dels alumnes. 
Finalment, us volem informar que al mes de febrer hem adquirit nous 
exemplars a la biblioteca, alguns d’ells efectuats com a donatiu per l’editorial 
Gregal fruit del taller d’enigmes que vam celebrar el mes de febrer. 
 
2.4 Plataforma Clickedu 

Al setembre, a les reunions d’inici de curs, us vam fer arribar una mini-guia per 

a poder-vos instal·lar l’aplicació Clickedu. Estem treballant perquè aquesta 

eina sigui útil per a la comunicació família-escola. Us convidem a 
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consultar “La meva fitxa”. Des d’allà us podreu descarregar els butlletins de 

notes. Actualment us podeu descarregar el butlletí de notes del primer 

trimestre. 

 

3. ALTRES INFORMACIONS 
 

3.1 Benedicció de Rams 
Iniciarem la Setmana Santa el 25 de març amb el diumenge de Rams. Moltes 
famílies, per convicció o per tradició, assistireu a les benediccions de Rams 
que es fan a les diferents parròquies de la ciutat, i que, amb palmes, palmons i 
branques de llorer i olivera, commemoren l’entrada de Jesús a Jerusalem. Us 
recordem els llocs i els horaris: 
 

11.30 h a la plaça dels Lladoners, a la Geltrú. Després de la benedicció i 
l’ofici, hi haurà el ball de la Moixiganga dintre de l’església. 

12.00 h, a la plaça de les Neus, benedicció i seguidament l'ofici. 
12.00 h, a la plaça de la Immaculada, a mar, benedicció, processó i missa a 

les 12:30 h. 
12.30 h a la plaça de l’església de Sant Joan, benedicció i a les 12.45 h 

missa familiar. 

 
3.2 Fem cultura a Vilanova 
Dins de la programació de teatre infantil que fa Xarxa al Círcol Catòlic de  
Vilanova i la Geltrú, el proper diumenge 4 de març, a les 17.30 h, la 
companyia de Jordi del Rio representaran Menuda Comèdia, una història 
amb actors i màscares, recomanada a partir de 4 anys. 
 

També dins la programació cultural, el diumenge 18 de març, a les 18 h,  a 
l’auditori Eduard Toldrà, el Grupo Vocal Kollage ens proposa un viatge a 
través de la veu, on cinc artistes ens interpretaran a cappella les músiques del 
món. Molt recomanable per a noies i nois de primària i ESO. 
 
3.3 Cursa Popular Ciutat de Vilanova 
Mentre anem fent boca per a la propera cursa popular d’El Cim, us proposem 
participar a la cursa popular Ciutat de Vilanova, que enguany celebra la seva 
40ena edició. Serà el diumenge 18 de març. 
 

La Cursa Popular mantindrà el seu tradicional recorregut pel centre de la ciutat, 
amb sortida i arribada a la plaça del Mercat. També manté les dues curses. La 
mini cursa de 1.500 metres i la Cursa Popular de 5.000 metres. El preu és de 
3€ per persona, i les inscripcions es podran formalitzar o bé a les mateixes 
escoles i instituts, o bé als establiments col·laboradors de la Cursa que a 
Vilanova i la Geltrú són Evasión Running, Intersport Olària i Cota Zero.  


