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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Calendari
Algunes qüestions de calendari durant aquest mes de desembre:
El dimecres 6 de desembre, festa de la Constitució Espanyola, i el divendres 8
de desembre, dia de la Immaculada Concepció, són festius, i el dijous 7 de
desembre farem pont aplicant una de les festes de lliure disposició que va triar el
Consell Escolar de centre.
D’altra banda, el dijous 21 de desembre hi ha convocades eleccions. Ha estat
declarat dia no lectiu, per tant no hi haurà classe i l’escola romandrà tancada.
Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre al 7 de gener (ambdós
inclosos). El divendres 22 de desembre només hi haurà classe al matí.

1.2 Activitats de Nadal
Per aquestes festes de Nadal, i per acomiadar el trimestre, hem preparat una Fira
de Nadal al pati de la Rambla, amb venda de productes i petites actuacions
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musicals. La celebrarem el dimecres 20, i tots hi sou convidats. Restarà oberta
tota la tarda, de 15.15h a 17h, i ja rebreu una circular amb els horaris de les
actuacions musicals. Els beneficis seran per a cobrir despeses i si encara en
queden els dedicarem al projecte que l’ONG Signes Solidaris de les MIC ha
endegat durant tot aquest any per construir una escola per infants de primària al
Congo (més informació a www.fundacionsignossolidarios.com).
Aprofitant l’avinentesa, els alumnes de 4t d’ESO també vendran pastissos i cafè,
per a recollir fons per al viatge de fi de curs.
També rebreu la felicitació de Nadal que fa l’escola. Enguany el text l’han escrit els
nois i noies de 4t d’ESO, i la part plàstica l’han elaborat els més petits de l’escola
fins a 2n de primària.

1.3 Lliurament de notes i informes
Els alumnes d’ESO rebran el butlletí de notes d’aquest primer trimestre el dimecres
20 de desembre, i els de Primària el divendres 22 de desembre, últim dia abans
de les vacances de Nadal. Recordeu que tant els uns com els altres han de
retornar el resguard signat a l’escola.
Els alumnes de P-3, P-4 i P-5 rebran l’informe el divendres 26 de gener.

1.4 Recollida d’aliments i productes de neteja
Hi ha dos moments al desembre en què podem demostrar la nostra solidaritat, i
treballar-la des de casa amb la família:
 El divendres 1 i dissabte 2 de desembre la Fundació Banc d’Aliments de
Catalunya fa el GRAN RECAPTE. S’hi pot col·laborar a través de la
majoria de supermercats on normalment es fa la compra. Els aliments
recollits a Vilanova aniran a l’Economat de Càritas. Un grup d’alumnes
d’Aprenentatge Servei i de voluntariat de la ESO, mares, pares i mestres
d’ El Cim hi col·laborarem.
 Del 15 al 20 de desembre, a l’escola, tant a l’edifici de la Rambla com a la
plaça dels Cotxes, recollirem productes d’higiene personal per a les
famílies necessitades. Ho farem juntament amb l’Economat. Podeu portar
a l’escola raspalls de dents, pasta dentífrica, sabó pel cos (pastilla o gel),
xampú i compreses, bolquers, i també d’higiene de la llar: lleixiu,
detergent, rentavaixelles, fregalls...

1.5 Agraïment a la família Maymí
Al laboratori de l’escola hem rebut dos microscopis que l’avi del Jan i el Nil
Maymí Domenjó, amant de les ciències, tenia a casa seva. Era la voluntat de l’avi i
de la família que els tinguéssim i en gaudíssim a l’escola. Moltes gràcies.

1.6 La Marató de TV3
Serà el diumenge 17 de desembre, i estarà dedicada a les malalties infeccioses.
Com en cursos anteriors a l’escola hi participarem de diferents maneres. D’una
banda els alumnes d’ESO tindran les xerrades divulgatives els dies 11 i 15 de
desembre. D’altra banda farem algunes activitats per a recaptar fons per aquesta
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causa solidària: els alumnes de 5è i 6è de primària vendran pastissos el
divendres 15 a la sortida d’escola (16.45h).

1.7 Pla de consum de fruita a les escoles
Aquest curs seguim participant en el Pla de Consum de Fruita a les escoles que
promou la Generalitat de Catalunya; això implica que de desembre a maig, una
setmana al mes rebrem fruita a l’escola. És per esmorzar tots els alumnes de
primària. Ja us avisarem la setmana que hi hagi fruita perquè, si voleu, no cal que
portin esmorzar..

1.8 Xerrada dels Mossos: Internet més segura
La irrupció a les nostres vides de les xarxes socials a través d’Internet ens ha
facilitat moltes tasques de la vida quotidiana i de l’accés a la informació, però en
alguns casos també ens ha omplert de neguits i preocupacions per l’ús correcte
que en puguin fer els nostres infants i joves. Per això els Mossos d’Esquadra ens
proposen aquesta xerrada el proper dimecres 13 de desembre a les 19h, que ens
ajudi a fer un ús més segur de la xarxa, tant per nosaltres com pels nostres fills i
filles. Està oberta a totes les famílies, especialment les que tenen fills a cicle
superior de primària i ESO.

1.10 Façana carnaval
Tot i que encara falta molt pel carnaval, a l’escola ja estem pensant en com guarnir
la façana de la plaça dels Cotxes. Per això necessitarem molta roba texana. Si
teniu pantalons de texà blau, vells, per llençar, els podeu portar a l’escola per
aquesta finalitat. També necessitarem oueres de colors (plàstic o cartró), i el paper
d’embolicar regals, no els llenceu, el guardeu i també el porteu.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Pagament de colònies i excursions
Entre l’1 i el 15 de desembre podeu fer el pagament de la paga i senyal de les
colònies d’ enguany amb l’operativa habitual de Caixabank. Els tutors i tutores de
cada curs us faran arribar la circular amb la quantitat i el codi per a fer el
pagament.
Per als alumnes de 4t d’ESO que tenen previst assistir al viatge de final de curs a
Itàlia, cal fer el pagament del primer termini o bé en efectiu a secretaria o bé en la
mateixa operativa de Caixabank que la resta. Teniu temps fins el 5 de desembre.
Finalment, els alumnes de P-5, 1r i 2n de primària que assisteixen a la piscina
podeu fer el segon pagament del 27 de novembre al 5 de desembre amb
l’operativa habitual de Caixabank.

2.2 Informacions de l’AMPA
En l’assemblea de l’AMPA del passat 7 de novembre es va establir un text base de
nous estatuts adaptats als nous temps sobre el que treballarà una comissió i que
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aprovarem en una assemblea extraordinària. També es va informar de les
principals activitats planificades per a aquests curs:
Ja han començat Els dissabtes de l’AMPA (activitats que celebrarem un dissabte
cada mes). El 25 de novembre en col·laboració amb la ONCE es va fer l’activitat
Mirem amb les mans (hi ha un video molt xulo a la web). Seguirem el 2 de
desembre amb l’activitat Decorem el Nadal. Us anirem informant via delegats i
xarxes socials. També s’ha iniciat el servei de préstec de llibres al despatx del pati.
Agraïment una vegada més als delegats i delegades que estan fent una feina
cabdal de nexe entre la junta, l’equip directiu i les famílies. I recordeu que a partir
de l’1 de desembre ja es pot pagar la segona quota de les activitats
extraescolars a través del compte bancari o bé en efectiu o amb targeta a la seu
de l’AMPA, de dilluns a divendres a l’hora de sortida dels alumnes.

3. ALTRES INFORMACIONS
3.1 Teatre i espectacles de Nadal per infants
Aquest desembre és un mes molt teatral. Preneu nota:
 El 16 i el 17 de desembre, “UDUL”, de la Cia. Los Galindos, a la plaça de
les Neus. Quatre sessions en diferents horaris.
 El 29 a les 21h, i el 30 a les 18h la Cia. Saltimbanqui ens farà
“Saturnàlia” al Teatre Principal.
 Amb els infants més petits podeu gaudir del Retaule de Nadal, que
l’Estaquirot representa al pati de l’Ajuntament de Vilanova el dia de Nadal
i el dia de Cap d’Any, de 12h a 13.30. L’entrada és lliure i gratuïta.
 Durant les vacances de Nadal, també podreu gaudir al Círcol Catòlic de
la clàssica representació dels Pastorets, en la típica versió del Folch i
Torres. Hi ha funció el 25, 26, 29 i 30 de desembre, i l’1, 6 i 7 de gener. El
preu és 8€ infants i socis i 12€ adults. Podeu adquirir les entrades a
www.tictactiquet.com o una hora abans de la funció. Haureu de consultar
els horaris ja que canvien segons el dia.

3.2 Concerts d’Advent a la capella de la Casa d’Empara
Les entrades són a benefici de la restauració dels vitralls de la capella. El primer
serà divendres dia 1 de desembre, a les 19h, amb les cançons de “Treball i
plaers d’amor”, amb Lídia Pujol acompanyada a la guitarra per Pau Figueras. El
dilluns 11 de desembre el duet Obmud, actuarà a les 19h amb algunes de les
cançons que els han fet famosos al programa televisiu “Oh Happy day”

3.3 Participació a la cursa de la dona
El diumenge 12 de novembre es va celebrar a Barcelona la Cursa de la Dona.
Aquesta cursa serveix per promocionar la conscienciació del càncer de mama. Hi
van participar 31000 noies i l'escola El Cim hi estava representada amb tres
professores que van voler solidaritzar-se amb aquesta causa. La Roser i la Karen
van pujar al podi en la categoria d’equips de tres amigues. Felicitats!!

