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Bona Pasqua a totes i a tots. Reprenem aquest tercer trimestre amb
energies renovades, i encarant la recta final del curs. Aprofitant que
moltes famílies han vingut a veure l’escola hem reeditat el tríptic del
Caràcter Propi i del Projecte Educatiu d’El Cim, intentant donar-ne
una versió més clara, àgil i actualitzada. Totes les famílies que no el
tingueu i en vulgueu un el podeu demanar a la secretaria de l’escola.

1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Preinscripcions 2018
Seran del13 al 24 d’abril per als ensenyaments obligatoris del curs
2018-2019. Per als alumnes de P-3 a 3r d’ESO que ja estan
matriculats al centre aquest curs 17-18, comptem que si no ens
dieu el contrari els vostres fills seguiran els seus estudis a El Cim
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el curs 2018-2019. Els alumnes de 6è de primària que heu de fer ESO
el proper curs, ja heu rebut i contestat una circular específica.
Per al proper curs hi ha 15 nenes i nens que faran P-3 que són
germans d’algun alumne de l’escola. Recordeu que els que són
germans i que han de començar P-3 també han de portar el full de
preinscripció i la documentació en les dates indicades.
1.2 Calendari
El dilluns 30 d’abril serà festa de lliure disposició segons conveni, i el
dimarts 1 de maig és festa per commemorar el Dia del Treball.
1.3 Setmana Cultural
Coincidint amb la festa de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de
l’escola El Cim, que s’escau el divendres 27 d’abril, farem la Setmana
Cultural. Començarem el dilluns 23, Sant Jordi, patró de Catalunya,
celebrant els Jocs Florals a l’escola, i el divendres 27 farem el
lliurament de premis. El mateix 27, al matí, els alumnes de la Rambla
farem l’ofrena de flors a la Moreneta, i a la tarda l’eucaristia al pati de
l’escola, que és oberta a tothom.
Durant la setmana hi haurà moltes activitats extraordinàries que ens
apropin al nostre llegat cultural. Rebreu circulars amb més informació
de les diferents classes o cicles.
1.4 Colònies
Aquest mes d’abril comencen a anar de colònies els cursos d’Educació
Infantil i Primària. El 12 i 13 d’abril les nenes i els nens de P-4
marxaran a Cal Diable, a Pontons, i el 16 i 17 els de Cicle Inicial
aniran a fer les colònies a Cambrils, a la casa de La Marinada.
Esperem que els vagi molt bé i que puguin gaudir d’aquests dies
d’aprenentatge fora de l’aula.
1.5 Casals d’estiu
Estem preparant ja les activitats per aquest estiu. Seran a l’edifici de la
Rambla i estan adreçades a infants de P-3 a 6è. Són les següents:


Casal d’aventures. Del 25 de juny al 27 de juliol, en torns
setmanals. Hi ha servei d’acollida gratuït a partir de les 8h i
servei de menjador de 13h a 15h. Com en cursos anteriors ho
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organitza l’empresa Divertàlia, que enguany també hi ha
introduït activitats de robòtica.


Casal de Sons. És el casal dedicat a la música i als
instruments. Serà del 25 de juny al 7 de juliol, de 9h a 13h. En el
mateix horari i condicions que el Casal d’Aventures. L’organitza
Sons. Els nens i nenes que s’hi apuntin faran activitats lúdiques
musicals, i tastets dels diferents instruments que es poden
aprendre a l’escola.



Casalet d’estiu. Es realitzarà les tardes que l’escola fa jornada
només de matí, a partir de dimarts 5 de juny fins el divendres
22, de 15h a 17h. També l’organitza l’empresa Divertàlia.
De tots aquest casals podeu trobar més informació i preus a la web de
l’escola. Les famílies nombroses i el segon germà que s’inscrigui té un
descompte del 5%. Les inscripcions seran al mes de maig.
1.6 Comissió pati
Dissabte 17 de març hi va haver la primera jornada de treball de les
famílies al pati de l’escola, organitzat per la comissió “Reinventem el
pati”. Hi havia un bon grup de voluntaris, va ser molt productiva i es va
treballar molt. Tot i així el temps no va acompanyar gaire, va ploure a la
tarda i l’endemà, i algunes de les coses pintades no havien tingut prou
temps per assecar-se. Potser hi haurà una segona convocatòria de
jornada de treball al pati de la Rambla per venir a donar un cop de mà, i
moltes gràcies a tots els que hi vau participar el dia 17.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 AMPA
El dia 21 d'abril tenim el dissabte de l'AMPA del mes d'abril. Farem
pintura de paraigües, punts de llibre i puntes de coixí, tot i que aquest
darrer encara no està concretat. Us hi esperem a totes i a tots.
2.2 Tots x tots
Abans de les vacances es va reunir la comissió de Tots x tots, el
programa que té l’escola per recollir donatius i intentar gestionar ajudes
internes per a necessitats d’alumnes del centre. Aquesta comissió la
formen quatre persones del personal de gestió i de la direcció d’El Cim.
Us passem un resum del que es va dir:

ABRIL 2018

El curs passat es van recollir 7.420€ de donatius al programa Tots x
tots. D’aquests se’n van gastar 6.733 en ajudes a menjador, excursions,
colònies, llibres de text i material. S’ha deixat un romanent de 687€ en
previsió de la compra de netbooks que s’està fent ara per als alumnes
que no han pogut assumir aquesta despesa durant el curs 2017-2018.
Volem agrair a totes les persones que han fet donatius a aquest
programa, i també animar a els que hi vulguin participar que es posin
en contacte amb administracio@elcimvilanova.cat

3. ALTRES INFORMACIONS
3.1 Benvingut nadó
El dimecres 4 d’abril, la Natlàlia, tutora de 4t Olivera, ha sigut mare de
l’Aina, la filla que estava esperant. Des d’aquí li volem donar
l’enhorabona. Mentre ella estigui de baixa la substitueix el Pau Cebrián.
3.2 Zona E
Del 24 al 26 d'abril de 2018 tindrà lloc, a la plaça del Mercat de Vilanova
i la Geltrú la vuitena edició de la Zona Educació, una fira que proposa
les sortides Educatives i Professionals del Garraf. És oberta a tothom,
el dimecres matí i tarda, i el dijous només el matí.
3.3 Fem cultura a Vilanova
L’abril és un mes ple de cultura per a infants i joves a Vilanova.
Dins de la programació de teatre infantil que fa Xarxa al Círcol Catòlic
de Vilanova i la Geltrú, el proper diumenge 8 d’abril a les 17.30h la
companyia del Sim Salabin representaran El Follet i el sabater, un
clàssic de la literatura infantil, amb actors i titelles, per infants a partir de
4 anys.
Per als més grans, el 6 d’abril, per commemorar el Dia Mundial del
Teatre, Tracart porta al Principal el muntatge CASA fet per joves per
reflexionar sobre la crisi dels refugiats. L’entrada és gratuïta.
I per aquells que preferiu la dansa, el 12 i 13 d’abril també joves
estudiants de batxillerat de Vilanova portaran a l’escenari Tots Dansen,
preu anticipada 2€, i sino 4€ el dia de la representació, i el 28 d’abril, el
Ballet Jove Interdansa portarà al Principal La clau, preu únic de 8€.
Finalment el dia 15 d’abril, també al Principal, hi haurà circ amb
l’espectacle Mur, al preu de 10€.

