Número 175 – FEBRER 2019

EL SUMARI
1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Reunions amb les famílies
1.2 Agraïment Setmana de la Solidaritat
1.3 Carnaval a l’Escola
1.4 Estades a Anglaterra
1.5 Proves externes a 4t d’ESO
2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Segon pagament de colònies a l’ESO
2.2 AMPA
3. FETS I GENT
3.1 Cultura en família a Vilanova

1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Reunions amb les famílies
Durant aquest febrer farem la segona reunió d’aquest curs amb les
famílies. Ja sabeu que la vostra assistència i implicació és important per
millorar l’educació dels infants i joves.
A l’ESO serà el dilluns 4 de febrer a la plaça dels Cotxes: 1r, 2n i 3r a les
18h a la classe amb els tutors. 4t començarà a les 17.30h a la sala d’actes
parlant del viatge a Itàlia, i seguirà a les 18h a la classe amb les tutores.
Les d’Educació Infantil seran el dilluns 11 de febrer i les de Primària el
dilluns 18 de febrer, totes a l’edifici de la Rambla. Aquests són els horaris:
Dilluns 4 de febrer
1r ESO 18 h aula
2n ESO 18 h aula
3r ESO 17.30 h sala
4t ESO 18 h aula
Home to home
estades a UK. 19 h

Dilluns 11 de febrer
P3 18.15 h
P4 17.45 h
P5 17.15 h

Dimarts 18 de febrer
1r 17.15 h
2n 17.15 h
3r 17.45 h
4t 17.45 h
5è 18.15 h
6è 18.15 h
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1.2 Agraïments de la Setmana de la Solidaritat
Del 21 al 27 de gener, en què es commemora la diada de les Missioneres
de la Immaculada Concepció, cofundadores de El Cim, hem celebrat la
Setmana de la Solidaritat. Dels diferents actes que vam organitzar per a
recollir fons pel projecte de reconstruir l’escola de Sampaka s’han recollit,
entre l’esmorzar solidari a l’ESO i el berenar a Primària i Educació Infantil,
1042,53€.
A l’ESO, el grup de Voluntariat també va muntar la paradeta de comerç just
amb productes d’Intermon, i van recollir 139,36€.
Diumenge 27 vam celebrar la cursa solidària. Hi van participar 114
corredors en les diferents categories i es van recollir 321€.
Moltes gràcies a tothom per la seva participació i col·laboració. Volem
agrair especialment als alumnes de voluntariat, als pares i mares que van
fer de sanitaris a la cursa, i als supermercats JR la seva col·laboració
amb el pa de l’esmorzar solidari i les aigües de la cursa.

1.3 Carnaval a l’escola
El proper diumenge 3 de març és Carnaval, aquesta festa que a Vilanova
trastoca tot el calendari. Aquí teniu un recull del que ens implicarà a
l’escola:
 El dia 28 de febrer és Dijous Gras, i per evitar aldarulls amb la
Merengada, a la tarda no hi haurà classe i l’escola romandrà tancada.
Els alumnes que es queden al menjador, els podeu venir a recollir fins
les 15 h.
 A l’escola celebrarem el carnaval el divendres 1 de març a la tarda.
Anirem disfressats d’esperit vilanoví, rebreu una circular específica
en els cursos en què necessitem la col·laboració de les famílies. Com
en anys anteriors, els alumnes de l’edifici de la Rambla sortiran a
buscar el Carnestoltes (interpretat pels alumnes de 2n d’ESO) a
l’edifici de la plaça dels Cotxes, i tornaran al pati de la Rambla per
escoltar el sermó. Un cop tots els nens i nenes siguin instal·lats al pati,
obrirem la porta de ferro de la carretera a totes les famílies que ens hi
vulgueu acompanyar. Per als alumnes de l’ESO, que normalment no
tenen classe el divendres a la tarda, aquesta activitat és voluntària.
 El dissabte 2 de març també celebrarem el Carnaval amb la festa
que ha preparat la junta de l’AMPA. Serà a les 16.30h al pati de la
Rambla. Hi haurà ball amb un grup d’animació, concurs de
disfresses amb 4 categories: infantil, juvenil, famílies i grups. En
acabar l’AMPA ens convida a berenar coca i sucs.

FEBRER 2019

 Recordeu, també, que dilluns 4 de març és festa local, i que
dimarts 5 és festa de lliure disposició aprovada pel consell
escolar. Ens retrobarem, doncs, el dia 6 de març, Dimecres de
Cendra.

1.4 Estades a Anglaterra
Una de les prioritats que planteja el Pla Estratègic d’El Cim és promoure i
facilitar situacions d’ús i contacte de les llengües estrangeres per als
alumnes. En aquesta línia aquest curs les colònies per als de 3r d’ESO
són una estada d’una setmana en família a Londres. Per aquells que
encara vulguin aprofundir més o estiguin en d’altres cursos de l’ESO, us
proposem estades de dues o tres setmanes, a l’estiu, seguint un curs
d’anglès i fent l’allotjament en famílies. Com en cursos anteriors, les
duem a terme amb l’empresa Home to home, i seran a Broadstairs, del
30 de juny al 13 de juliol (2 setmanes), o bé a Cheltenham, del 30 de juny
al 20 de juliol (3 setmanes). Tots aquells que hi estigueu interessats podeu
trobar més informació a la web de l’escola. El dilluns 4 de febrer, després
de les reunions de pares i mares, i haurà una trobada amb el responsable
de Home to home per a tots aquells que hi estigueu interessats.

1.5 Proves externes a 4t d’ESO
Els dies 12 i 13 de febrer es duran a terme les proves externes a 4t
d’ESO. Aquestes proves es passen simultàniament a totes les escoles i
instituts de Catalunya, en les matèries de català, castellà, anglès,
matemàtiques i ciències. Les proves arriben certificades i no es poden obrir
fins el moment de fer cada un dels exàmens, i el personal examinador i
corrector són professionals d’altres escoles d’ESO o instituts. Cada família,
un cop corregides les proves, rep els resultats, així com el lloc on es troba
l’alumne en comparació amb els resultats mitjans de Catalunya i els
resultats d’escoles de la mateixa complexitat i tipologia que El Cim.
Per l’escola, que també rep tots els resultats, és una bona manera de
saber si estem fent bé la tasca educativa, i amb els resultats del curs
anterior a la mà, veiem que les nostres notes mitjanes són molt bones.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Pagament de colònies i viatges a l’ESO
Tenim a punt el pagament de les colònies i viatges de l’ESO. Als alumnes
de 1r i 2n d’ESO els manca només el segon pagament. A 3r i 4t d’ESO,
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com que finalment el preu és elevat, farem dos pagaments més (a part de
la paga i senyal que ja vau abonar). Queda de la forma següent:
 del 18 al 28 de febrer: segon pagament 1r i 2n ESO.
 del 28 de gener a l'1 de febrer: 2n pagament de 150,00 € 3r i 4t
d’ESO.
 del 25 de febrer a l'1 de març: 3r pagament de la resta de 3r ESO.
 del 18 al 22 de març: 3r pagament de la resta de la resta de 4t ESO.

2.2 AMPA
Els carrers de Vilanova també volen participar del carnaval de la ciutat i per
això hem pensat que seria fantàstic poder disfressar el carrer dels
Caputxins. Ho farem els dissabtes 2, 9 i 16 de febrer a partir de les 10 h
del matí al pati de la Rambla. Per poder realitzar-ho encara necessitem
envasos de pizza, i molta mà d’obra!!! Segur que quedarà xulíssim. Us hi
esperem a tots.
També celebrarem l’arribada del Caramel com heu vist en els actes de
carnaval. És un moment molt important per a l’AMPA de l’escola, i esperem
gaudir-lo plegats.
Per acabar, comunicar-vos que l’AMPA s’adhereix a la campanya
“Xocolata Solidària” en motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil.
La celebrarem el divendres 15 de febrer al pati de la Rambla. Podeu
berenar xocolata desfeta a l’hora de plegar, i els beneficis seran per
aquesta causa.

2. FETS I GENT
2.1 Cultura en família a Vilanova
Aquest diumenge 3 de febrer, a les 18.00 h, La Xarxa programa al Teatre
Principal l’obre Adéu a Peter Pan de Festuc Teatre. És una obra de
titelles inspirada en el popular personatge creat per J. Matthew Barrie,
recomanada a partir de 3 anys. El preu són 6.5€.
A La Sala podeu gaudir, entre el 15 de febrer i el 3 de març, de l’exposició
Façanes, peixeres i un conte, de l’artista local Iakaré, que treballa al
paper maixé. És molt espectacular i està plena d’humor per a petits i grans.
L’entrada és gratuïta, i podeu trobar els horaris www.lasalavng.cat
Finalment, al Museu Balaguer podeu gaudir de l’exposició La presència
del Prado. Episodis d’una història, que mostra mig centenar d’obres del
Museu del Prado que estan en dipòsit al museu vilanoví, amb artistes tan
coneguts com Rubens, Murillo, El Greco... Podeu consultar horaris i preus
a http://www.victorbalaguer.cat

