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1.1 Canvis a l’Equip Directiu
En la manera de treballar de l’escola El Cim, des dels seus inicis, hem pensat que
és important que diferents persones passin pels càrrecs de l’Equip Directiu, ja que
això aporta pluralitat i coresponsabilitat. En aquesta línia, aquest setembre hi ha el
relleu del cap d’estudis de Primària. La Núria Expósito ha ocupat aquest càrrec
des del 2015 i volem agrair-li el temps i els esforços dedicats a fer rutllar l’escola,
especialment en l’edifici de la Rambla, i a partir d’aquests curs es reincorpora a
temps complert en la seva tasca a l’Equip d’Orientació. Agafa el relleu l’Oriol
Homs, que darrerament ha estat mestre i tutor a cicle superior. Volem agrair-li que
accepti el repte i desitjar-li molta sort en aquesta nova etapa. En les seves tasques
tindrà l’ajuda de l’Eva Cano que assumeix la coordinació de l’Educació Infantil,
substituint la Sílvia Casas que ho ha fet en els darrers quatre cursos.
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L’equip directiu queda doncs format per l’Oriol Homs, cap d’estudis de Educació
Infantil i Primària, l’Anna Llibertat Garcia, cap d’estudis d’ESO, la Blanca
Figueras, directora, i el Xavier Llorens, representant la titularitat del centre.

1.2 Festivitat de Sant Vicenç de Paül
El dijous 27 de setembre és Sant Vicenç de Paül. Aquest sant va fundar les Filles
de la Caritat, les religioses que van portar l’escola Miraculosa fins que es va
fusionar l’any 1996 per esdevenir El Cim. És per això que és una de les festes que
celebrem a l’escola treballant la tasca que les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de
Paül duen a terme encara avui.
També aprofitem aquest esdeveniment per celebrar l’inici de curs amb sortides, i
també fem activitats de sensibilització envers la solidaritat amb els qui més ho
necessiten.

1.3 Claki
Durant el curs passat a El Cim es van recollir, 432 litres d’oli usat. També a 5è de
primària els alumnes van participar en un taller de sabó fet amb oli usat. Cada
vegada hi ha més persones que segueixen bons hàbits de salut i mengen menys
fregits a casa, però ens sembla que tot l’oli usat que generem (fregits, llaunes de
conserva...) ha de seguir un bon reciclatge. Per això un curs més posem en marxa
la campanya de recollida d’oli per portar-lo a reciclar, animant a les persones que
encara no tenen un Claki a casa en vinguin a buscar un a l’escola.
Us recordem el procediment:
Les famílies podeu adquirir un recipient “Claki” (1,5€) que us emporteu a casa per
anar omplint amb l’oli usat. El vostre fill/a el porta a l’Escola quan ja està ple. El dia
de recollida és el dimecres. En donar el seu Claki, en rep gratuïtament un altre de
buit per poder continuar la recollida a casa. Aquest procediment l’anem mantenint
durant tot el curs. Els alumnes encarregats de rebre el Claki buit i donar-ne un de
net són els delegats mediambientals de cicle superior.

1.4 Consell Escolar
Aquest dijous 13 de setembre, a les 17.30h, tindrem la primera reunió del Consell
Escolar de centre. En aquest organisme hi ha representats les famílies, el personal
del centre, la titularitat, els alumnes d’ESO, i un representant municipal; i el
presideix la directora. En aquest primer consell s’ha de presentar el quadre de
personal per aquest curs, les activitats extraordinàries que farem, les colònies, etc.
Durant aquest curs hi haurà eleccions per a renovar la meitat dels membres. Tot i
que és difícil que en el col·lectiu de les famílies conegueu els candidats, és
important que feu l’esforç d’implicar-vos en aquest procés. Ja us enviarem més
informació a mida que vagi arribant.

1.5 AMPA
Comença un nou curs i la junta de l’AMPA ja està treballant per oferir serveis a
totes les famílies de l’escola. La primera tasca ha estat presentar-se a totes les
reunions de famílies i buscar una delegada o un delegats dels pares i mares de
cada classe.
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Les activitats extraescolars que començaran el dilluns 1 d’octubre. Per a
inscripcions, dubtes i consultes el despatx de l’AMPA estarà obert, al pati de
l’edifici de la Rambla, cada dia de setembre de 16.30 a 18.30h, amb la Marta.
També podeu contactar amb l’AMPA a través de la secretaria de l’escola.
Finalment, us recordem que l’assemblea anual serà el dimarts 16 d’octubre, a
les 17.30h. Ja us enviarem més informació a mida que s’acosti la data.

1.6 Tendals nous al pati de la plaça dels Cotxes
El mes de juny es va començar a provar la manera de tenir una mica més d’ombra
al pati de la plaça dels Cotxes. L’AMPA de l’escola va fer seu aquest projecte, i
aquest estiu s’han acabat d’instal·lar dos tendals que permeten tenir ombra a les
hores més fortes de sol. Moltes gràcies a l’AMPA per aquesta millora.

1.7 Setmana de la mobilitat sostenible i segura
Del diumenge 16 al dissabte 22 de setembre se celebra la Setmana Europea de la
Mobilitat Sostenible i Segura. Sota el lema ‘Combina i mou-te’ aquest any posa
èmfasi en la combinació dels mitjans de transports sostenibles per diferents
trajectes en el mateix dia: a peu, en bici, en bus, tren, patinet, vehicle elèctric... La
comissió Agenda 21 de l’escola ens anima a adherir-nos a aquesta iniciativa i la
treballarem a les aules. Ja sabem que la majoria de famílies de l’escola participa
d’aquestes iniciatives que ens porten a una vida més saludable i a millorar el
planeta en què vivim, i us animem a seguir fent-ho i a contagiar els qui encara no
s’hi han animat.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Xandalls i llibres de text
Us recordem que la venda de xandalls la fem els dimarts de 16:30 a 17:30 a
l’espai de la sala de psicomotricitat de la Rambla.
També us volem recordar que les samarretes de cotó dels més petits són de
comerç just d’Oxfam-Intermon.
Els llibres de text es van vendre durant l’estiu. L’empresa, JNADAL, vindrà per a
resoldre qualsevol incidència amb els llibres (canvis, defectuosos,...) dimarts 25
de setembre de 15 a 18.30h a la plaça dels Cotxes.

2.2 Sons
Sons és l’oferta de formació musical extraescolar que ofereix l’escola a l’edifici
de la Rambla sota la direcció de la Marta Tous. Els nens i nenes a partir de P-3
fins a l’ESO, i els pares i mares que vulguin, poden fer classes de llenguatge
musical i de diferents instruments: piano, guitarra clàssica i elèctrica, bateria,
baix elèctric, violí, flauta travessera, flauta de bec i clarinet. També hi ha un
grup de cant coral.
Les mares o pares que us vingui de gust aprendre a tocar algun d’aquests
instruments també us hi podeu apuntar.
Les classes de Sons començaran el dilluns 1 d’octubre, però el dilluns 24 de
setembre, a les 18.15h, hi haurà la reunió per les famílies a l’edifici de la
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Rambla. Tots aquells que vulgueu inscriure-us-hi o que desitgeu més informació us
podeu adreçar a la secretaria de l’escola.

2.3 Restauració de l’entrada històrica de la plaça dels Cotxes
Durant l’estiu 2018 s’ha realitzat una obra important a l’edifici de la plaça dels
Cotxes: la restauració de l’entrada. Com que és un edifici catalogat, no és pot fer
una repintada i prou, sinó que s’ha hagut de fer un projecte de restauració
mantenint tots els elements originals. Com que és un lloc de pas a vegades no
notem quan es va degradant, però les humitats pròpies d’un edifici antic, i el pas de
250 alumnes cada dia, de mica en mica el van fent malbé. Ha estat una obra
delicada que ha comptat amb treball de paletes, pintors, i una nova il·luminació. No
s’hi havia fet mai res des que va passar a ser l’escola El Cim.

2.4 Ajuts per alumnes amb NEE
El departament d’Educació convoca ajuts per alumnes amb necessitats educatives
específiques de suport educatiu. Per sol·licitar-los cal acreditar certificat d’un equip
d’assessorament psicopedagògic o d’un departament d’orientació depenent de
l’administració educativa, o certificat de discapacitat. Es pot sol·licitar
presencialment o per internet. El termini acaba el 27 de setembre. Les famílies que
hi podeu accedir podeu demanar més informació a la secretaria de l’escola

3. ALTRES INFORMACIONS
3.1 Isabel Vázquez, nova superiora general MIC
Aquest juliol 2018, s’ha dut a terme a Pozuelo de Alarcón (Madrid), el Capítol
General de les Missioneres de la Immaculada Concepció (MIC), la congregació
que al 1996, juntament amb la Fundació Casa d’Empara, van fundar l’escola El
Cim, i que conformen al 50% el patronat de l’escola.
Entre d’altres qüestions, en aquest Capítol General les MIC, han escollit la nova
Superiora General que per al proper sexenni serà la Isabel Vázquez que va ser
mestre de l’escola El Cim des del 1996 al 2012. A El Cim va impulsar la fusió que
és va fer de La Miraculosa i la Immaculada, i va iniciar l’Equip d’Orientació. També
va impartir classes de matemàtiques i religió, i va portar una tutoria a l’ESO. Podeu
trobar més informació d’aquest Capítol General a la seva web
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com.es/
Des de l’escola li volem donar l’enhorabona i desitjar-li el millor per aquest nou
repte personal i congregacional que se li presenta.

3.2 Catequesi
Durant aquest setembre començaran les inscripcions per a la catequesi.
Als nens i nenes de 3r de primària se’ls ofereix catequesi de primera comunió a
les quatre parròquies de Vilanova i la Geltrú. Podeu trobar més informació a les
vostres parròquies.
Els joves de 3r d’ESO poden fer catequesi de confirmació. Hi ha un grup els
diumenges de 19.30 a 20.30h a la parròquia de Sant Antoni amb gent de diferents
parròquies. Podeu trobar més informació al telèfon 605593303..

