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1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 Venir en cotxe a l’escola de la Rambla 
Seguint els hàbits saludables, la majoria de famílies que veniu a 
l’escola ho feu a peu o amb mitjans sostenibles. Tot i així hi ha algunes 
famílies que necessiteu acostar-vos a l’escola amb cotxe. És per això 
que hem rebut queixes que alguns dels vehicles queden mal aparcats 
a la cruïlla de la Rambla Principal amb la carretera i que impedeixen 
la visibilitat i suposen un perill per als vianants. Per això des de 
l’Ajuntament ens recorden que fins a les 9.30h les zones blaves són 
gratuïtes, amb la targeta de resident. També podeu demanar a 
l’aparcament de la plaça Charlie Rivel un formulari, que l’escola 
segella i signa, per poder aparcar 20 minuts gratuïtament a les hores 
de portar o recollir els infants a l’escola. Podeu trobar més informació al 
web municipal  https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17821 
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1.2 Festa de Sant Antoni Abat 
El dijous 17 de gener és festa local. S’escau la festivitat  de Sant 
Antoni Abat, patró de Vilanova i la Geltrú. És la festa major d’hivern i 
celebrem els Tres Tombs. Divendres 18 hi ha classe amb normalitat. 
 

1.3 Preinscripcions curs 2019-2020  
Durant aquest trimestre hi haurà les preinscripcions per al proper curs 
2019-2020. 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 o a secretaria de l’escola. 
De la mateixa manera, les famílies que tingueu fills nascuts l’any 2016 
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 1r d’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 cap al mes de març, haureu de 
fer la sol·licitud ordinària i presentar la documentació pertinent.  
 

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

 

PREINSCRIPCIONS 2019/2020  
 
 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 família     Data: 
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1.4 Informes Educació Infantil  
Els informes dels cursos de P-3, P-4 i P-5 els donarem el divendres 25 
de gener. Recordeu que els alumnes de Primària i ESO que van rebre 
les notes abans de Nadal, han de retornar el resguard signat als tutors.  
 

1.5  Setmana de la Solidaritat 
Diumenge 27 de gener es commemoren 134 anys de la primera missió 
a l’Àfrica de les Missioneres de la Immaculada Concepció (MIC), la 
congregació que, juntament amb la Casa d’Empara, va fundar l’escola 
El Cim. 
 

Per commemorar-ho celebrem la Setmana de la Solidaritat del 21 al 
25 de gener, amb activitats de sensibilització sobre les desigualtats al 
món i de solidaritat amb els col·lectius que més ho necessiten. 
 

El divendres 25 de gener farem l’esmorzar (ESO) i el berenar 
(Infantil i Primària) solidari. Per això els alumnes poden portar 
monedes d’euro. Amb els diners que es recullin col·laborarem amb la 
Fundació Signes Solidaris, que porta a terme un projecte per 
reconstruir l’escola que les MIC tenen a Sampaka (Guinea 
Equatorial) i que es va cremar el curs passat. Més informació a:                                       
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com.es/downloads/sampa
ka-nos-necesita-junto.pdf 
 

1.6 Cursa Solidària 
És l’activitat que l’AMPA i l’escola organitzem per aquest mes. Serà el 
diumenge 27 de gener com a cloenda de la Setmana de la Solidaritat. 
El recorregut serà al parc de Ribes Roges, i el punt de trobada és a 
l’esplanada davant del Passeig del Carme a les 9.30h. Hi ha 5 
categories: babys i prebenjamins (una volta al circuït), benjamins i 
adults (2 voltes), alevins i cadets (3 voltes). 
La inscripció és de 2€ i la voluntat, a benefici del projecte que estem 
tirant endavant a la Setmana de la Solidaritat. 
 

1.7 Agraïment per la recollida de productes higiènics i La Marató 
Aquest desembre a l‘escola hem participat amb La Marató. Les classes 
de cicle superior de primària van organitzar la venda de pastissos i 
van recaptar 756€ per a la investigació del càncer. També juntament 
amb 3r i 4t van fer grulles de papiroflèxia i van recollir 572€.  
 

També s’han recollit productes higiènics que els joves de voluntariat 
han fet arribar a l’Economat. Des d’aquí us en volem donar les gràcies.  

http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com.es/downloads/sampaka-nos-necesita-junto.pdf
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com.es/downloads/sampaka-nos-necesita-junto.pdf
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1.8  Representant del Cim a la trobada CONFINT Europa 
El passat octubre es va dur a terme a Alcaraz (Albacete) la trobada de 
representants de les escoles verdes i Agenda 21 de tot Espanya. Com 
en anteriors convocatòries hi havia un representant de l’escola El Cim, i 
allà es van triar els de la trobada europea de la CONFINT (conferència 
internacional per la sostenibilitat i el medi ambient). L’Enzo Oliver, 
alumne de 4t d’ESO, va ser un dels escollits, i anirà amb la resta de la 
delegació espanyola a la trobada europea. Des d’aquí el volem felicitar, 
i esperem les seves aportacions quan torni. 
 

1.9 La Ruta de l’exili 
Els alumnes de 4t d’ESO participen el 10 i 11 de gener a la Ruta de 
l’exili, una experiència que fem juntament amb l’escola Pia i que 
rememora la fugida dels republicans espanyols després de la guerra 
civil. Volem treballar la memòria històrica i la prevenció del feixisme i de 
les guerres. Passaran la frontera a peu i visitaran Argelés, la maternitat 
d’Elna, Cotlliure i altres escenaris d’aquest episodi de la nostra història. 
 

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 de 30€ per a 
tots els nivells escolars.  
També us convidem a que us aneu baixant l’aplicació del Clickedu per 
poder estar més comunicats amb l’escola. A les reunions d’inici de curs 
ja vam donar instruccions de com fer-ho, però si necessiteu més ajuda 
podeu contactar amb el Pau administracio@elcimvilanova.cat o amb la 
Veva secretaria@elcimvilanova.cat 
 

3. ALTRES INFORMACIONS 
 

3.1 Música en família a l’Auditori Eduard Toldrà 
El 20 de gener a les 18h, els Xiula presenten el seu nou disc 
Dintríssim, un recorregut salvatge per estils musicals molt variats amb 
cançons que treballen valors de manera divertida i crítica. Aquests 
músics-educadors ens conviden a l'espectacle familiar del futur 
meditant amb un mantra, rapejant contra el bullying, ballant. Preu: 6,5€.  
 

També a l’Auditori, el 13 de gener a les 19h, concert de la Banda de 
Música Mestre Montserrat per la Festa Major d’hivern. Preu 5€. 

mailto:administracio@elcimvilanova.cat
mailto:secretaria@elcimvilanova.cat

