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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Agraïments de la Setmana de la Solidaritat
Coincidint amb el 27 de gener que es commemora la diada de les
Missioneres de la Immaculada Concepció, cofundadores de El Cim, la
darrera setmana de gener hem celebrat la Setmana de la Solidaritat.
Durant aquests dies vam poder comptar amb el seu testimoniatge en
diferents projectes. També es va fer l’esmorzar solidari a l’ESO i el
berenar a Primària i Educació Infantil. En aquests dos actes es van
recollir 738€, més 108€ a la paradeta de comerç just de l’ESO. Moltes
gràcies als qui hi heu col·laborat, i també gràcies als supermercats JR
i al Forn de la Rambla per la seva col·laboració amb el pa.
Tots aquest diners aniran destinats als projectes de les ONG’s:
Oxfamintermon, que a part de la campanya contra la fam a l’Àfrica
treballa contra la precarietat laboral aquí (www.oxfamintermon.org); i a
Signes Solidaris, l’ONG de les MIC que ha endegat el projecte Sana
Aventura a San Pedro de Paranà (Paraguai) per treballar amb els joves
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i intentar evitar els ambients de drogoaddicció i tràfic proposant-los
alternatives saludables i amb perspectives laborals i de futur.
(http://misionerasinmaculadaconcepcion.com.es).
1.2 Cursa solidària
Per aquesta setmana també teníem previst fer la Cursa Solidària, però
finalment hem optat per cercar una data en què faci més bon temps.
Probablement serà a principis d’abril. Aneu-vos posant en forma.
1.3 Reunions de pares d’Educació Infantil i Primària
Aquest mes de febrer farem la segona reunió de pares d’aquest curs
per als cursos de P-3 a 6è de primària, a l’edifici de la Rambla.
Seran el dilluns 5 de febrer i el dimarts 6 de febrer.
Dilluns 5 de febrer
1r 17:15h
2n 17:15h
3r 17:45h
4t 17:45h
5è 18:15h
6è 18:15h

Dimarts 6 de febrer
P3 17:15h
P4 17:45h
P5 17:45h

1.4 Carnaval a l’escola
El proper diumenge 11 de febrer és Carnaval. A Vilanova el celebrem
amb entusiasme, i això implica també alguns canvis a l’escola.
El dia 8 de febrer és Dijous Gras, i per evitar aldarulls amb la
Merengada, a la tarda no hi haurà classe, i l’escola romandrà tancada.
Els alumnes que es queden al menjador, els podeu venir a recollir
durant tot el migdia, fins les 15h.
Divendres 9 celebrarem el Carnaval a l’escola. Els alumnes de l’edifici
de la Rambla aniran a les 15.15h de la tarda a recollir sa majestat el
Rei Carnestoltes a l’edifici de la plaça dels Cotxes, que tindrà la façana
vestida de gala del quadre dels nenúfars de Monet. Tots plegats
tornarem a la Rambla i al pati, obert a tothom, es farà la lectura del
Sermó. Després cada classe farà una passada per lluir les disfresses,
que enguany són relacionades amb els monuments del patrimoni
cultural d’Europa. Per als alumnes de l’ESO, que normalment no tenen
classe el divendres a la tarda, aquesta activitat és voluntària.
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Dissabte 10, l’AMPA organitza el Carnaval Infantil d’El Cim. a partir
de les 16:30h a la pista de l’escola. Hi haurà ball a càrrec del grup
d’animació Gripau Blau, berenar i concurs de disfresses, enguany
amb més categories i premis que l’any anterior.
Finament, recordar-vos que el dilluns 12 és festa local i el dimarts 13
és festa de lliure disposició de l’escola, per tant no reprendrem les
classes fins el 14 de febrer, Dimecres de Cendra, en què s’acaba el
Carnaval i comença la Quaresma.
1.5 Reinventem el pati, cosa de molts
Com ja sabeu, aquest curs s’ha endegat una comissió per tirar
endavant un nou enfocament als patis de l’escola, tant a la Rambla com
a la plaça dels Cotxes. Moltes persones us hi heu sentit implicades i
ens heu fet arribar idees i suggeriments. També materials. Volem agrair
especialment a la família Rasines Torres que ens ha fet arribar
bobines de fusta noves. També a l’Oriol Agut de l’empresa Unmon i
la Núria Ariza que ens han fet arribar moltíssim material de ludoteca,
entre el que hi ha coixins, material de foam, dues casetes de fusta i jocs
infantils per als més petits, que podem gaudir a l’hora del pati. Moltes
gràcies. Aquesta comissió en coordinació amb l’AMPA està preparant
una jornada de treball per acabar d’endegar-ho tot.
1.6 Copa Cangur
El passat 25 de gener, dos equips dels migdies matemàtics de l’escola,
amb alumnes de 2n i 3r d’ESO, van participar a la Copa Cangur, una
competició d’habilitat matemàtica. Hi van participar 15 equips del
Garraf i l’Alt Penedès. L’equip format pel Guillem Pérez, la Roser
Gonzàlez, l’Enric Castelló, la Marina Chillón, l’Iker Garcia, el Gerard
Tristante i el Fidel Ramírez van aconseguir el tercer lloc. Felicitats!
1.7 Ruta de l’Exili, projecte Buchenwald
L’escola participa des de fa anys en el Projecte Buchenwald, projecte
que va néixer a Vilanova per treballar amb els joves en la prevenció del
feixisme i en la recuperació de la memòria històrica.
En el marc d’aquest projecte, un grup d’alumnes de 4t d’ESO participen
en la Ruta de l’exili al sud de França. Els propers 1 i 2 de febrer,
conjuntament amb alumnes de l’escola Pia de Vilanova,coneixeran els
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camins de l’exili que van fer molts republicans quan fugien de la guerra
civil espanyola. Visitaran el castell de Figueres, La Vajol i el búnquer de
Negrín, el Coll del Lli, la maternitat d’Elna, la platja d’Argelers, el camp
de concentració de Rivesaltes, Cotlliure i la tomba de Machado.
1.8 Proves externes a 4t d’ESO
Els dies 6 i 7 de febrer, es duran a terme les proves externes a 4t
d’ESO. Aquestes proves es passen simultàniament a totes les escoles i
instituts de Catalunya, i ens donen una radiografia de l’estat actual dels
estudiants i del sistema educatiu. Les passen i les corregeixen agents
externs i cobreixen les matèries de català, castellà, anglès,
matemàtiques i ciències.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Segon pagament de colònies a l’ESO
Del 15 al 28 de febrer, cal fer efectiu el 2n pagament de colònies de
1r, 2n i 3r d'ESO i del viatge de 4t d'ESO. El 2n pagament de les
colònies d'infantil i primària seran al març, del 8 al 21.
2.2 AMPA
Mentre els carrers de la nostra ciutat s’omplen de barretines, mantons i
xerinola, la nostra AMPA també s’apunta al carro del Carnaval.
Enguany tenim el plaer i la responsabilitat de guarnir el carrer dels
Caputxins. I en el Dissabte de l’AMPA del mes de gener, que va ser
el dia 27, es va dedicar a preparar-ho. També celebrarem l’arribada del
Caramel com heu vist en els actes de carnaval. És un moment molt
important per a l’AMPA de l’escola, i us hi esperem a tots.
Com a Dissabte de l’AMPA del mes de febrer hem organitzat un taller
de criptografia a càrrec de l’escriptor Josep Maria Ibarra. Serà
dissabte 24 de febrer a les 11h. Estigueu atents als delegats per a més
informació. I us recordem que podeu passar, els que no ho hagueu fet
encara, a pagar el rebut de la segona part de les extraescolars a
partir de les 16.30h, al local de l’AMPA. També recordar que la
biblioteca resta oberta amb servei de préstec. Podeu demanar els
llibres a la Raquel, a l’espai AMPA, en el mateix horari, a partir de les
16.30 i fins les 18.30h.

