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1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 Informes Educació Infantil  
Els informes dels cursos de P-3, P-4 i P-5 els donarem el divendres 26 
de gener. Recordeu que els alumnes de Primària i ESO que van rebre 
les notes abans de Nadal, han de retornar el resguard conforme han 
arribat a casa i les heu vistes i llegides. 
 
1.2 Reunions de pares 
Estem preparant la segona reunió de pares de cada curs durant aquest 
segon trimestre. A l’ESO serà el dilluns 29 de gener a les 18h a les 
classes de cada curs, a la plaça dels Cotxes. 
Les de primària no seran fins al mes de febrer.  
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1.3 Preinscripcions curs 2018-2019  
Durant aquest trimestre hi haurà les preinscripcions per al proper curs 
2018-2019. Els alumnes que ja estan matriculats al centre, tenen la 
plaça garantida, però si hi ha algú que té previst donar-se de baixa, cal 
que ho comuniquin al tutor. 
De la mateixa manera, les famílies que tingueu fills nascuts l’any 2015 
que vulgueu plaça a P3 per al proper curs, o bé germans que estiguin 
fent 6è en altres escoles que no sigui El Cim i que vulguin fer l’ESO 
aquí, haureu de portar a la secretaria de l’escola el resguard que hi ha 
en aquest full informatiu abans del 31 de gener. Recordeu, però, que 
després, en el període de preinscripció, haureu de fer la sol·licitud 
ordinària i presentar la documentació pertinent.  
 

(Retalleu)................................................................................................................................. 
 

 

PREINSCRIPCIONS 2018/2019  
 
 Curs demanat           P-3              
 
                                    1r ESO 
 
 Nom i cognoms de l’alumne/a a preinscriure:  
 
...................................................................................................................  
 
Nom, cognoms i curs actual del germà o germans  
 
.................................................................................................................. 
 
 
 
Signatura dels pares                                    Data:  
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1.4 Festa de Sant Antoni Abat 
Sant Antoni del porquet, sempre cau en 17. És la festa major d’hivern 
de Vilanova i la Geltrú. Cau en dimecres i és festiu. 
 
 1.5 Agraïments 
Durant la Fira de Nadal, a l’escola es van recollir 873€ sumant totes les 
paradetes, inclosa la de l’AMPA. Un cop descomptat el cost del 
material, han quedat 629€ que s’han destinat al projecte que les MIC 
(Missioneres de la Immaculada Concepció) estan portant a terme al 
Congo a través d ela seva ONG Signes Solidaris. La construcció de 
l’escola ja va sent una realitat. En aquest moment acull 25 alumnes 
d’una zona rural molt gran i amb molt poques,. Podeu donar un cop d’ull 
a aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=X4I7Cibqxpk 
També hem participat durant el mes de desembre a les activitats 
proposades per la Marató de TV·. En l’activitat de venda de pastissos 
del cicle superior del divendres 15 de desembre es van recollir 280€, i 
en la construcció d’origamis que proposa la Mútua General de 
Catalunya (1 origami = 1 €) es van recollir 230€. En total 510€ per la 
investigació de les malalties infeccioses. 
També en la recollida de material higiènic es van recollir 4 carros de 
productes, que ja hem fet arribar a l’Economat.  
A tots plegats, moltes, moltíssimes gràcies. 
 
1.6 Les portes nadalenques de l’ESO 
El darrer dia abans de les vacances de Nadal els alumnes de primària 
van venir a votar el guarniment de portes nadalenques de l’ESO. La 
porta que va rebre més vots va ser la Caseta de Xocolata de 3r 
lambda. Podeu veure les fotos de totes les portes a la web de l’escola 
elcimvilanova.cat  
 
1.7  Setmana de la Solidaritat 
La celebrarem entre del 22 al 26 de gener, coincidint amb la Diada de 
les Missioneres de la Immaculada Concepció, que el 27 de gener 
celebren la seva primera missió a l’Àfrica ara fa 133 anys. Durant la 
setmana celebrarem diferents actes de sensibilització amb els 
col·lectius que més ho necessiten, i també farem alguns actes per 
recollir diners per  a diferents ONG’s.  
El divendres 26 de gener farem l’esmorzar i el berenar solidari. Per 
això els alumnes poden portar monedes d’un euro per col·laborar. 

https://www.youtube.com/watch?v=X4I7Cibqxpk
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El dissabte 27 de gener estem organitzant la primera cursa solidària 
de l’escola El Cim. Ja rebreu més informació per inscriure-us-hi. 
 
1.8 Carnaval 
Aquest any el Carnaval a l’escola serà el divendres 9 de febrer, i el 
dissabte 10 amb l’AMPA.. Tant un dia com l’altre serà a la tarda. Ja 
rebreu més informació en una circular específica. Us avancem que 
aquest 2018 es celebra l’any europeu del patrimoni cultural, i a 
l’escola anirem disfressats de diferents monuments que són patrimoni. 
També volem recordar-vos que estem recollint pantalons de texà vell, 
oueres i paper d’embolicar reciclat, per guarnir la façana. 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Segon pagament de sortides i excursions 
Aquest mes de gener juntament amb el rebut ordinari de l’escola us 
facturarem  el segon pagament de sortides i excursions.  
 
2.2 AMPA 
Benvolgudes famílies, des de l’Ampa esperem que hagueu tingut unes 
bones festes i una bona sortida i entrada d’any. Us volem recordar 
algunes coses d’aquest principi d’any. En primer lloc, ja podeu efectuar 
el segon pagament 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 de 16.30 a 18.30. En segon lloc hem de celebrar 
l’obertura de la biblioteca on ja podeu agafar llibres en préstec..  
Finalment, us informem que la temàtica del Dissabte de l’AMPA del 
mes de Gener (data exacta per confirmar) serà Guarnim el Carnaval. 
Elaborarem les garlandes i guarniments que enguany engalanaran el 
carrer de la Fruita durant les festes de Carnaval. Us esperem a tots 
amb ganes de treballar i, sobretot, de divertir-vos. 
 

3. ALTRES INFORMACIONS 
 

3.1 Hora del conte a Oxfam-Intermon 
L’ONG Oxfam-Intermon, que té la seu a Vilanova a la plaça dels 
Cotxes, 3, als baixos del mateix edifici de l’escola, organitza el segon 
divendres de mes una hora del conte amb contes solidaris i 
interculturals. Aquest mes de gener serà el divendres 12 a les 18h. 


