
 

 

  

EL SUMARI 
   

1. INFORMACIONS GENERALS 
1.1 Eleccions al Consell Escolar 
1.2 Preavaluacions a l’ESO 
1.3 Setmana del medi ambient 
1.4 Santa Cecília 
1.5 Simulacre d’incendis 

 
2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

2.1 L’AMPA de l’escola 
2.2 Pagament de rebuts del mes 
 

3. FETS I GENT 
3.1 La Fira 
3.2 Festivitat de la Miraculosa 
3.3 Loteria de la Casa d’Empara 
3.4 Circ al Teatre Principal 
3.5 Casament Oriol Homs 
 

1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 Eleccions al Consell Escolar 
Durant aquest mes de novembre s’iniciarà el procés d’eleccions al 
Consell Escolar de centre. En aquest organisme hi ha representats tots 
els col·lectius de l’escola: pares i mares, alumnes, mestres, personal 
d’administració i serveis (PAS), un representant de l’administració 
local i representants de la titularitat. El presideix la directora, i es 
reuneix de manera ordinària tres cops durant el curs. En aquestes 
reunions es tracta i es decideix, entre d’altres temes, qüestions 
referides a quotes del centre, activitats extraescolars (viatges, 
colònies...), personal del centre, etc. És important que tots els 
col·lectius hi siguin representats, i que el màxim de gent participi en el 
procés d’eleccions perquè sigui el més democràtic possible.  

N
ú

m
e

ro
 1

7
2

 –
 N

O
V

E
M

B
R

E
 2

0
1

8
 



 

 

NOVEMBRE 2018 

El dia de les eleccions, tant dels alumnes, dels mestres, com de les 
mares i els pares, serà el dilluns 26 de novembre. Podeu consultar el 
cens electoral a les cartelleres de l’escola a partir del 5 de novembre. 
Les meses electorals es constituiran aquest mateix dia i podreu 
presentar les candidatures entre el 5 i el 12 de novembre. A les 
secretaries de l’escola trobareu el full per presentar-les. En aquesta 
convocatòria cal triar dos representants de les famílies, dos del 
professorat, un dels professionals de les USEE’s, i un alumne/-a 
d’ESO. 
 

La mesa electoral per a les famílies estarà oberta a l’edifici de la 
Rambla, instal·lada al porxo, a les hores d’entrar i sortir. Els alumnes 
d’ESO podran votar a les hores del pati. 
 
1.2  Preavaluacions de l’ESO 
Les heu rebut a finals d’octubre. Cal retornar-les signades per la mare 
o el pare al tutor o tutora. 
 
1.3  Setmana del Medi Ambient 
Serà del 5 al 9 de novembre. Durant aquesta setmana rebrem 
l’emblemàtic Marcel Bioterra, el titella original de l’escola que animen 
els alumnes del Migdia d’Agenda 21, i que ens sensibilitza en tenir cura 
del planeta. Durant tota la setmana seguirem treballant el tema del 
malbaratament alimentari, i el divendres 9 els delegats 
mediambientals assistiran a l’acte de signatura del compromís 
mediambiental que organitza la regidoria de Medi Ambient dins els 
actes de la Fira de Novembre. 
 
1.4 Santa Cecília 
El dia 22 de novembre és santa Cecília, patrona de la música i dels 
músics, i durant tota la setmana farem actes relacionats amb la música. 
Pel dimarts 20 de novembre, a les 16h, la Mercè, professora de 
música de l’ESO, ha organitzat un cercle de percussió per als 
alumnes de l’ESO a la plaça dels Cotxes. És oberta a tothom. El 
mateix dia, els alumnes de 3r de primària assistiran a les audicions 
de l’Escola Conservatori de Música mestre Montserrat de Vilanova. 
 

L’endemà, dijous 22 de novembre, diada de Santa Cecília, a l’edifici 
de la Rambla hi haurà audicions amb en Joan Pinós: el conte de jazz 
de P3 a P5, la història del jazz per al Cicle Superior. La resta d’alumnes 
treballaran la percussió.  



 

 

NOVEMBRE 2018 

 1.5  Simulacre d’incendi 
Atenent a la demanda de la seguretat en els espais públics, com cada 
any hem fet la revisió dels espais per part de la companyia 
asseguradora amb un resultat positiu. A més, durant aquest mes de 
novembre, realitzarem les proves d’evacuació dels edificis, per 
tenir-la prevista si mai es donés el cas que ho haguéssim de fer de 
debò. El curs passat vam evacuar ambdós edificis en 4 minuts. 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 L’AMPA de l’escola 
El 16 d’octubre va tenir lloc l’assemblea anual de l’AMPA. Entre d’altres 
temes es va tractar la renovació de la junta. Han acabat la seva tasca la 
Iolanda Contrera, la Raquel Duran i el Ferran Pedraza, que n’ha sigut 
el president. Els volem agraïr la seva dedicació.  
La nova junta de l’AMPA ha quedat constituïda de la següent manera: 
Presidenta:  Marta Escofet 
Vicepresidenta: Sònia Dallà 
Secretari:  Vicenç Aguado 
Tresorera:  Mabel Martínez 
Vocals:  Irene Gómez 
   Desirée Peralta 
   Laura Martín 
   Roser García 
   Esther Serra 
   Meritxell Serra 
Volem desitjar molta energia a la nova junta i agrair-los la seva 
predisposició i dedicació. 
Com que ja s’han posat a treballar estan pensant en el guarniment del 
carrer per Carnaval. Necessitarem MOLTS envasos de pizza de 
plàstic transparent. Ja els podeu començar a portar a l’escola. 
 
2.2 Pagament de rebuts del mes 
El 2n pagament de piscina per als cursos de P5, 1r i 2n de primària 
serà del 26 de novembre al 5 de desembre, a través de l'operativa de 
La Caixa. 
 

Recordeu que als cursos de 5è de primària i 3r i 4t d'ESO, se us 
passarà el primer rebut d'excursions, de 30€, que no es va passar el 
mes passat perquè teníeu pagaments de colònies i viatges. 
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3. ALTRES INFORMACIONS 
 
3.1 La Fira 
La Fira de Novembre tindrà lloc els propers dies 9, 10 i 11 de 
novembre, en els espais habituals de la Rambla, la plaça de la 
Mediterrània i el parc de l’1 d’Octubre. Com que hi haurà estands 
davant de la nostra escola, fora bo que vigiléssim que el joc dels 
nostres fills no els faci malbé i aprofitar per parlar amb ells sobre la 
necessitat de respectar les coses que no són nostres i els espais 
comuns. 
 
3.2  Festivitat de la Miraculosa 
La Miraculosa és la Mare de Déu que està representada a la portalada 
de l’escola a l’edifici de la Rambla. La seva festa es commemora el dia 
27 de novembre, i a la capella de la Casa d’Empara, a partir del 19 
de novembre, començaran a celebrar la novena de la medalla 
miraculosa. El dimarts 27, a les18h, hi haurà l’eucaristia i la benedicció 
de medalles. Són obertes a tothom.  
 

Us ho comuniquem ja que l’escola La Miraculosa, de la Casa d’Empara, 
va ser una de les que va fundar l’escola El Cim l’any 1996. 
 
3.3  Loteria de la Casa d’Empara 
A les secretaries de l’escola, tant a la plaça dels Cotxes com a la 
Rambla, podeu trobar participacions de loteria de la Casa d’Empara. 
El número és el 44.099 i valen 3€, 0,60 dels quals són en concepte de 
donatiu per a la Casa d’Empara, que és una de les dues institucions 
fundadores i titulars de la nostra escola. 
 
3.4  Circ al Teatre Principal 
Diumenge 18 de novembre, a les 18h, el Principal ens ofereix la funció 
de circ Koseling, un espectacle de circ per al públic familiar. El preu és 
de 6,5€. 
 
3.5 Casament de l’Oriol Homs 
El 10 de novembre es casa l’Oriol Homs, cap d’estudis de primària. Des 
d’aquí volem donar-li l’enhorabona. També us comuniquem que durant 
el seu permís per casament el substituirà el Pau Cebrián. 


