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1. INFORMACIONS GENERALS 
1.1 Lliurament de notes i informes 

Ja arriba el Nadal i els alumnes de Primària i ESO portaran cap a casa els 
butlletins d’aquest primer trimestre. 
Els de Primària els donarem als nens i nenes a les classes l’últim dia, el 22 de 
desembre. Els d’ESO us arribaran el dia 21, dimecres. Recordeu també que 
pels de l’ESO que suspenguin, tindran les recuperacions el 9, 11 i 13 de 
gener. 
Els alumnes d’Educació Infantil rebran el butlletí al gener, el dia 27. 
 

1.2 Calendari 
Com està explicitat al Pla Anual de Centre que us vam donar a principi de curs, 
les vacances de Nadal seran del 23 de desembre al 8 de gener (ambdós 

inclosos). 
El dijous 22 de desembre només hi haurà classe al matí. 
D’altra banda, recordar-vos que la setmana vinent tenim els següents festius: 

 el dilluns 5 de desembre és festa, dia de lliure disposició 

 el dimarts 6, dia de la Constitució 

 i el dijous 8, dia de la Immaculada 
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1.3 Resultat de les votacions al Consell Escolar 
El passat dilluns 28 de novembre vam fer les votacions per renovar alguns 
membres del Consell Escolar de l’escola. Els resultats de les eleccions han 
estat els següents: 
SECTOR PARES: Jordi Garciapons Vadell. Participació del 7,5% de pares i 
mares. 
SECTOR MESTRES / PROFESSORS : Oriol Homs Borràs (sector primària) i 
Araceli Fernández Cólera  (sector secundària). Participació 88% de mestres i 
professors. 
SECTOR ALUMNES: Mayuri Elena Casanovas. Participació: 80% dels 

alumnes. 
Donem la benvinguda als nous membres del Consell Escolar i agraïm la 
participació dels que heu votat. 
 

1.4 Activitats de Nadal 
Aquest any a les classes d’Educació Infantil i Primària hem volgut centrar les 
activitats de Nadal en l’elaboració de Pessebres. Cada curs, amb material 

reutilitzat està elaborant les figures i el decorat.  
La celebració del Nadal de l’última setmana, la centrarem en la visita als 
pessebres. Junt amb aquest Som el Cim hem adjuntat una circular que en 
dona més detalls. 
 

1.5 Recollida d’aliments i productes de neteja  
Com ja sabeu, Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú gestiona amb 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova el servei de lliurament d’aliments a 
persones en situació de vulnerabilitat alimentària 
(http://vilanovasolidaria.cat/noticia-leconomat-de-vilanova-i-la-geltru) 
Ho fan mitjançant un Economat (Supermercat), situat al carrer Recreo número 
6, on les persones i famílies beneficiàries poden anar a buscar una quantitat 
d’aliments predeterminada i escollir, amb un sistema de punts, els productes 
que més s’ajusten a les seves necessitats dins de l'estoc disponible a 
l'establiment. 
 
Un any més ens demanen la nostra/vostra col·laboració en la CAMPANYA 
DE NADAL. A partir de les necessitats detectades en l'atenció dels seus 
usuaris  volen prioritzar els productes d'higiene personal sense oblidar els 

productes relacionats amb la infància (el 50% dels perceptors d’ajuda ho són). 
La llista de productes més necessitats són:Raspall de dents, pasta de dents, 
sabó pel cos (pastilla o gel), xampú, bolquers, compreses i tampons.  
Tot i així serà benvingut qualsevol altre producte, en concret aquells que són 
propis de les festes de Nadal (turró, xocolata, neules...).  
Donarem als alumnes una bossa per poder posar els productes, que es 
podran portar a l’escola el 19,20,i 21 de desembre. 

http://vilanovasolidaria.cat/noticia-leconomat-de-vilanova-i-la-geltru
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1.6 1 Origami 1 euro: Senbazuru 
Com us vam explicar al Som el Cim de novembre, un Senbazuru és un conjunt 
de mil grues d’origami unides per fils. 
Durant el mes de novembre n’hem fet i recollit moltes, seguint  la campanya de 
la mútua general de Catalunya 1 origami 1 euro 
http://www.1origami1euro.org/1origami1euro/, i farem un Senbazuru al 
vestíbol de l’Escola. Gràcies a tots per la vostra participació. 
 

1.7 La Marató de TV3 

Una altre any els alumnes de 5è i 6è de primària volen col·laborar amb la 
Marató de TV3. Per fer-ho vendran pastissos divendres dia 16 a la sortida 
d’escola (16:45h).  
 

1.8 Casa nostra, casa vostra 
L’escola s’ha adherit a la campanya “Casa nostra, casa vostra” que vol 
reclamar a les institucions que compleixin amb la promesa d’acollir a les 
persones que han hagut d'abandonar casa seva en l'anomenada crisi 
migratòria de la Mediterrània. Podeu veure el video de la campanya a 
https://youtu.be/-YKJC3c600A  
En la mateixa línia, aquest estiu ens vam donar d’alta en “l’inventari de 
persones o entitats que poden oferir recursos i serveis per a l’atenció de 
persones immigrades”. Es una iniciativa de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i 
Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20419-Inventari-de-recursos-per-
a-persones-refugiades 
Us convidem a adherir-vos-hi també a nivell personal. 
  

1.9 Mitja Marató Ciutat de Vilanova 
Enguany la Mitja Marató Ciutat de Vilanova, es farà l’11 de desembre. Surt 
de les Pistes Municipals d’Atletisme a les 10 i passa en els últims trams per 
davant de l’Escola de la Rambla. 

Aquest any l’Escola i l’AMPA participem animant la Marató. Hem fet una 
pancarta amb els alumnes i us convidem a tots a venir a les 10:30 h a la 
Rambla, a davant de l’Escola. Si voleu saber-ne més podeu entrar a la pàgina 
web:http://www.mitjavilanova.cat/ 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
2.1 Pagament de colònies i excursions 
El 2 de gener es facturarà el rebut ordinari de l’escola i el segon pagament 
d'excursions.Recordeu també que durant aquest mes de desembre, en les 
dates que surten a les circulars corresponents, cal liquidar la paga i senyal de 
colònies i el segon i darrer pagament de piscina. 

http://www.1origami1euro.org/1origami1euro/
https://youtu.be/-YKJC3c600A
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20419-Inventari-de-recursos-per-a-persones-refugiades
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20419-Inventari-de-recursos-per-a-persones-refugiades
http://www.mitjavilanova.cat/
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