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1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1  Jubilació de la Concepció Homs 
Durant aquest mes d’octubre es jubilarà la Concepció Homs, mestra de 
primària. La Concepció formava part del claustre del col·legi Immaculada 
Concepció i n’era la directora quan es va fer la fusió d’El Cim el 1996. Ha 
format part del primer Equip Directiu de l’escola El Cim, i ha treballat en molts 
llocs dintre de l’escola, fonamentalment d’especialista d’anglès. Des del 2015 
es va acollir a un contracte de relleu, i ha estat venint menys hores al centre. 
Finalment li ha arribat el moment de jubilar-se i el dia 10 d’octubre serà el 
darrer que vindrà a treballar. 
 

Estem contents per ella i agraïts per tot el que ha donat en el servei a l’escola, 
tant a El Cim com anteriorment a la Immaculada Concepció, i li desitgem que 
gaudeixi d’aquesta nova etapa.  

 

1.2 Natació 
La setmana vinent comencem els cursos de natació. Els alumnes de P5 hi 
aniran els divendres, els de primer i segon de primària els dimarts. Tal com us 
van explicar els mestres a les reunions de famílies, hi ha mares i pares 
voluntaris que venen a donar un cop de mà a l’hora de vestir i eixugar cabells. 
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Recordeu els voluntaris que us esperem a l’escola per acompanyar el grup. 
Volem, des d’aquí, donar-vos les gràcies per la vostra predisposició. 
 

1.3 Colònies 5è 
Com sabeu, a l’escola participem d’un procés de valoració i reflexió de les 
coses que fem, de manera que sigui el màxim d’educatiu i profitós per a 
tothom. En aquesta línia, el curs passat els alumnes de 5è i 6è ja no van anar 
junts de colònies, i els de 6è ara hi van 4 dies. Els mestres de Cicle Superior, 
també van pensar que si feien les colònies durant el primer trimestre, això 
ajudaria a cohesionar els grups i millorar la socialització durant tot el curs. Per 
aquest motiuaixò aquest octubre els nois i noies de 5è ja marxaran de 

colònies. Ho faran els dies 17, 18 i 19 a Llar Talamanca, al Bages. 
 

1.4 Comencen els Migdies 
Ja han començat els Migdies al Cim. Aquesta és una activitat voluntària, 
lligada a algunes de les matèries del currículum, que es queden a fer els 
alumnes d’ESO els dies que no tenen classe a la tarda. Els dimecres hi ha 
Llenguatge de signes catalans LSC (llengua), Reptes lingüístics (llengua), 
Reptes matemàtics (matemàtiques) i Oh happy Cim! (música), i els 
divendres poden fer Marcel Bioterra Agenda 21 (ciències naturals), 
Voluntariat Projecte Reacci@ona (socials), Ready, steady, go! (anglès) i 
S’obre el teló... (llengua i art). Si algú encara no ho tenia clar i s’anima, aquest 
mes d’octubre pot parlar amb la cap d’estudis de l’ESO. 

 
1.5 Representant a la Confint 
La Conferència Internacional de Joves Tinguem Cura del Planeta (Confint) és 
un procés que convida joves de tot el món a reflexionar i actuar per millorar el 
planeta. És un procés educatiu que busca el compromís i la responsabilitat 
dels joves per superar la crisi social i ambiental que pateix el nostre planeta, 
mitjançant un procés interactiu dut a terme per joves d'entre 13 i 16 anys de 
diferents localitats, regions, països i continents que aprenen i actuen units per 
un objectiu comú: tenir cura del planeta. 
 

A Catalunya, la Conferència Internacional de Joves mobilitza i compromet els i 
les joves a analitzar i debatre, amb la resta de la comunitat educativa, els 
principals reptes socioambientals actuals. Hi ha una primera convocatòria 
comarcal, en la qual van participar els alumnes d’Agenda 21 d’El Cim i una 
convocatòria a nivell de Catalunya,on també hi havia representació de l’escola. 
Allà es van votar els representants a la conferència estatal, que serà del 19 al 
21 d’octubre a Alcaraz (Albacete). L’Enzo Oliver, de 4t d’ESO, va ser un dels 
elegits a participar i debatre. És la quarta vegada que es fa aquesta trobada 
estatal, i d’El Cim hi ha hagut un representant en les quatre edicions. Felicitats! 
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1.6 Calendari d’octubre 
El divendres 12 d’octubre és festiu i el dijous 1 de novembre també. Per això 
farem pont el divendres 2 de novembre i celebrarem la castanyada i la 
festivitat de Tots Sants el dimecres 31 d’octubre. 
 

1.7 Comunicats de l’AMPA 
Dilluns 1 d’octubre començaran les activitats extraescolars, que duraran 
fins el mes de maig. Si alguna família encara vol gestionar alguna de les 
extraescolars, pot anar a la secretaria de l’AMPA  a partir de les 16.45h. 
També us volem recordar que el dimarts 16 d’octubre, a les 17.30h hi ha 
convocada l’assemblea de l’AMPA. En aquesta ocasió hi haurà servei de 
guarderia per als menuts. En aquesta reunió és prevista la renovació 
d’alguns membres de la junta. Segur que entre les famílies de l’escola hi ha 
molta gent amb prou temps i energia per poder-s’hi dedicar. Animeu-vos! 
Durant les reunions de famílies d’inici de curs del mes de setembre es van 
renovar o triar de nou les delegades i delegats de curs. Volem agrair a totes 
les delegades la seva tasca, i també als que ho van fer el curs passat. Us 
passem els noms i les classes per si els heu de contactar. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

P-3 BASTONERS Núria Sánchez P-3 DIABLES Íngrid González 

P-4 DRACS Coral Ausin P-4 MULASSES Meritxell Serra 

P-5 CASTELLERS Jennifer Jiménez P-5 GEGANTS M. Àngels Cot 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

1r ROMANÍ Alícia Soler 1n FARIGOLA Verònica Guzmán 

2n ATZAVARA Marta Mudarra 2n LLIGABOSC Sònia Dallà 

3r OLIVERA Tere Baena 3r DENT DE LLEÓ Bea Mas 

4t MARGALLÓ Laura Martín 4t GINESTA Mabel Martínez 

5è CALABRUIXA Neus Iráculis 5è BRUC D’HIVERN Aurèlia Rafael 

6è GARROFER Alícia Laguna 6è ALZINA Rocío Ramos 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO) 

1r ALFA M. Josep Pedraza 

/ Noemí Parera 

1r BETA Núria Roig 

2n DELTA Xènia Milà 2n ÈPSILON Maria Baiges 

3r LAMBDA Roser Garcia / 

Anna Labrador 

3r PI Anna M Casado 

4t TAU Sílvia Oliva 4t OMEGA Sílvia Francos 

USEE Gamma Blanca Peribáñez  
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2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Paga i senyal viatges 3r i 4t ESO 
Tal com ja hem informat en una circular de classe, aquest curs els alumnes de 
3r d’ESO aniran a fer una estada en famílies a Londres,  i els de 4t d’ESO 
faran el viatge de fi de curs al nord d’Itàlia (Venècia, Florència, Pisa). Com 
que s’han de comprar bitllets d’avió per aquestes activitats, aquest mes 
d’octubre us passarem la paga i senyal d’aquests dos cursos. Serà de 150€ 
per poder fer la compra dels passatges. 
 

2.2 Moviment econòmic del mes d’octubre 
Tal com reflecteix el Pla de centre de les reunions d’inici de curs, aquest mes 
d'octubre es passarà, juntament am el cobrament del rebut ordinari de l'escola, 
el primer pagament d'excursions (30€ per a tots els nivells). 
Com que aquest curs els alumnes de 5è de primària i els de 3r i 4t d’ESO heu 
tingut el cobrament de colònies, aquests cursos  se us passarà aquest rebut de 
30 € el mes de novembre. 
Recordeu que si sou famílies usuàries de l'activitat de piscina (de P5 a 2n 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 27/9/18 al 6/10/18. 
Si sou usuaris regulars del menjador, aquest mes d’octubre us passarem a 
cobrament el consum del mes de setembre.  
 

2.3 Sons 
A partir de l’1 d’octubre comencen les classes del taller de música. Hi haurà 
classes de llenguatge musical, cant, piano, bateria, guitarra, baix, flauta 
travessera i de bec, violí i clarinet. Ja són molts els inscrits, però si hi esteu 
interessats podeu contactar amb la Marta Tous o la secretaria de la Rambla. 
 

3. ALTRES INFORMACIONS 
 

3.1 Fem cultura a Vilanova 
El proper diumenge 7 d’octubre, a les 18h, s’inicia la programació de 
l’associació Xarxa, amb espectacles familiars Aquest curs seran al Teatre 
Principal. El pallasso Marcel Gros presenta Universari, per a infants a partir 
de 3 anys. El preu és 6,5€ i les entrades es poden comprar presencialment o 
per internet. 
També al Teatre Principal, però per a públic més gran, el 9 d’octubre, a les 
20.30h, la pel·lícula Loving Vincent, primer llargmetratge compost per 
pintures animades. És un film homenatge a Van Gogh en el qual cada 
fotograma és un quadre pintat sobre oli, tal com el mateix Vincent ho hagués 
pintat.  


