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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Manifest democràcia i llibertat
L’escola El Cim és una comunitat educativa plural, amb famílies, joves i
professionals de diferents orígens i diferents tendències polítiques. Això
sempre hem pensat que és un enriquiment cultural i educatiu per a tots i totes
els que en formem part.
Per això creiem en la llibertat d’expressió i d’actuació de les persones, i en la
democràcia com a millor sistema per créixer i conviure, i dediquem la tasca
educativa de l’escola en aprofundir i treballar aquesta manera de fer i de viure.
Observem doncs amb preocupació el que està passant a casa nostra contra
les institucions catalanes i els representants democràtics de Catalunya, contra
la llibertat de les persones d’exposar de manera democràtica i lliure el que
pensen, contra els mitjans de comunicació en el que poden i no poden
publicar, contra la separació i independència de poders entre el legislatiu,
l’executiu i el judicial...,
És per tot això que davant d’aquests esdeveniments des de l’escola El Cim
volem expressar la nostra condemna a l’atac que està patint Catalunya, i
demanem a tots els nostres representants polítics que respectin i cerquin la
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manera de resoldre els conflictes polítics tenint democràcia i llibertat com a
garants dels seus actes, i escoltant sempre el que els catalans lliures i
demòcrates expressen.

1.2 Natació
La setmana vinent comencem els cursos de natació. Els alumnes de P5 hi
aniran els divendres, els de primer i segon els dimarts.
Per aquesta activitat necessitaríem mares o pares que poguéssiu
acompanyar els infants i donar un cop de mà eixugant cabells, etc... Si esteu
disponibles (tant si és tot el curs com esporàdicament) poseu-vos en contacte
amb els tutors/-es dels vostres fills.

1.3 Comencen els migdies
A partir de dimecres 27 de setembre comencen les activitats dels migdies al
Cim per els alumnes de la ESO a l’edifici de la plaça dels Cotxes. Aquesta
activitat és voluntària però cal apuntar-s’hi prèviament. Són activitats
d’aprofundiment d’algunes matèries que es fan entre les 13,30 i les 14,30. Els
dimecres podeu fer: Tres pessics de llengua i un bocí de literatura, Llenguatge
de signes, Oh Happy Cim i Ready, steady, go!; i els divendres podeu participar
a Reptes matemàtics, Voluntariat i Agenda 21.

1.4 Recollida de material per als ambients
Com us vam informar a les reunions de pares d’Infantil i Primària, aquest curs
iniciarem el treball per ambients, que són espais d’aprenentatge, de relació i de
comunicació on els infants poden observar, experimentar, construir...
Aquest octubre començaran a P-3, P-4 P-5 i cicle inicial. Us volem demanar la
vostra col·laboració. Si teniu algun dels materials següents, i us en voleu
desprendre el podeu portar a l’escola. Es tracta de: botes d’aigua (números
entre el 26 i el 30), impermeables, barrets, llençols o retalls de robes grossos,
foulards, collarets, llanes de colors. També necessitem un bagul d’exterior
gros.
Si teniu qualsevol dubte us poseu en contacte amb la Núria Expósito, cap
d’estudis de primària.

1.5 Comunicats de l’AMPA
Les activitats extraescolars, començaran el proper 2 d’octubre. Encara no estan
tots els grups tancats, per tan si algú vol fer alguna activitat de prova, es pot posar
en contacte amb L’AMPA. Recordeu que l’horari de secretaria és de 16’45 h a
18’45 h de dilluns a divendres.

També us volem fer saber que a les reunions de pares de setembre vam
aprofitar per renovar o triar una mare o un pare delegat de curs. Aquestes
persones canalitzen a través del whatapp informacions que des de l’AMPA o
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des del centre us volem fer arribar de manera ràpida i eficaç. Aquesta manera
de funcionar va anar molt bé el curs passat i volem agrair a tots els que ho vau
ser i els qui heu agafat el compromís per aquest curs.
Els pares i mares delegats d’aquest any són els següents:

P-3 BASTONERS
P-4 DRACS
P-5 CASTELLERS

EDUCACIÓ INFANTIL
Meritxell Serra
P-3 DIABLES
Jennifer Jiménez
P-4 MULASSES
Verònica Guzmán P-5 GEGANTS

Coral Ausin
M. Àngels Cot
Vanessa Urbano

1r ROMANÍ
2n ATZAVARA
3r OLIVERA
4t MARGALLÓ
5è CALABRUIXA
6è GARROFER

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Sònia Dallà
1n FARIGOLA
Bea Mas
2n LLIGABOSC
Laura Martín
3r DENT DE LLEÓ
Aurèlia Rafael
4t GINESTA
Alícia Laguna
5è BRUC D’HIVERN
Mònica Contreras
6è ALZINA

Marta Mudarra
Mònica López
Mabel Martínez
Rosanna Rión
RocÍo Ramos
Laura Carrizo

1r ALFA
2n DELTA
3r LAMDA
4t TAU

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
Maria Baiges
1r BETA
Xènia Milà
Anna M Casado
2n ÈPSILON
Marta Ricard
Sílvia Francos
3r PI
Sílvia Oliva
Alberto Martín
4t OMEGA
Jaume Artigas

1.6 Representants al Consell Escolar Municipal
Durant aquest curs, els representants de l’escola El Cim al Consell Escolar
Municipal són:
Sector alumnes: Mayuri Elena, que substitueix al Guillem Jorba.
Sector mares i pares: Núria Valero, que substitueix a la Neus Cava.
Sector mestres: Xavier Llorens.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Pati de la Rambla
Per motius de seguretat de l’escola i la Casa d’Empara, a partir del mes
d’octubre la porta del pati de la Rambla es tancarà a les 17’15h. També us
agrairíem que deixéssiu lliure el pati perquè les activitats extraescolars puguin
desenvolupar-se amb normalitat.
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2.2 Moviment econòmic del mes de setembre
Tal com es va informar al dossier "Preparem el nou curs!" de juny de 2017,
aquest mes d'octubre s'ha passat a cobrament el rebut ordinari de l'escola i es
farà el primer pagament d'excursions (30€ per a tots els nivells).
Recordeu que si sou famílies usuàries de l'activitat de piscina (de P5 a 2on de
primària) no se us ha girat cap rebut bancari: el pagament es farà a través
de l'operativa de La Caixa (igual que l'any passat). La finestra de pagament
serà del 27/9/17 al 6/10/17.
Si sou usuaris regulars del menjador, aquest mes d’octubre us passarem a
cobrament el consum del mes de setembre.

2.3 Sons
El dilluns 2 d’octubre comencen les classes de llenguatge i instruments de
Sons. Aquest curs també es posa en funcionament l’Oh happy Sons, una
activitat de cant en grup, que espera encara més cantaires, Serà els dimarts
de 17 a 18h. Animeu-vos!

3. ALTRES INFORMACIONS
3.1 Comença la catequesi a les parròquies
Durant el més de setembre s’han fet les inscripcions a la catequesi de les
parròquies de la ciutat. La catequesi de primera comunió està adreçada a
rebre aquest sagrament. S’inicia quan els nens i nenes fan 3r de primària i
dura dos cursos. Si algú vol apuntar-se encara hi és a temps. Dirigiu-vos
directament a les parròquies. La catequesi començarà:
Parròquia de La Geltrú, diumenge 1 d’octubre a les 11h.
Parròquia de Sant Antoni Abat, 13 d’octubre
Parròquia de Sant Joan, del 16 al 19 d’octubre
Parròquia de la Immaculada de Mar, contactar amb la parròquia
També s’inicia la catequesi per a preparar el sagrament de la confirmació, per
a joves que estiguin cursant la ESO. Les parròquies de Sant Antoni i La Geltrú
ho fan conjuntament, i hi ha un grup de primer de confirmació (joves de 3r
d’ESO) i un de 2n (4t d’ESO) que es reuneixen a l’Orfeó (c. Esglèsia 10) els
diumenges a les 20h., i a la parròquia de Sant Joan també s’està preparant un
grup, podeu contactar amb Mn Agustí Panyella.

3.2 Fer cultura a Vilanova amb infants i joves
Durant aquest mes d’octubre la proposta cultural ens ofereix:
8 d’octubre, la cia La Bleda presenta l’obra “La Superbleda”, al Círcol Catòlic
dins la programació de Xarxa de teatre infantil.
15 d’octubre, a les 18h, la companyia Shakin’hall presenta “Les 1000 cares
del Swing”, a l’auditori Eduard Toldrà.

