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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Les Filles de la Caritat deixen Vilanova
Des que es va fundar la Casa d’Empara a Vilanova ai la Geltrú, el
1875, que una comunitat de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de
Paül se’n va fer càrrec, acollint avis, àvies i nens orfes. Quan el 1878
es va fundar l’escola La Miraculosa per educar els orfes i d’altres infants
i joves, elles en van ser les responsables. Això va ser així fins que el
1996 es va convertir en l’escola El Cim.
La comunitat de religioses ha seguit vivint a Vilanova i la Geltrú, i fins el
2003 hi ha hagut germanes donant classes a l’escola, la darrera, sor
Rosa Joana. I encara sor Maria Arrese, que viu en una comunitat de
Barcelona, és una de les membres del patronat de l’escola El Cim.
Durant aquests llargs 144 anys han ajudat a tirar endavant, amb les
seves llums i ombres, l’educació i l’assistència d’avis a la nostra ciutat, i
van ser fonamentals en el moment de crear el nou projecte de El Cim.
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Finalment ha arribat el moment de plegar veles i aquest mes de març,
les quatre religioses que formaven la comunitat, sor Pilar, sor Ana, sor
Isabel i sor Rafaela, emprenen un nou destí i una nova tasca. Moltes
gràcies per tot allò de bo que heu fet i per l’emprempta que heu deixat
en l’escola El Cim, a la Casa d’Empara i a la ciutat de Vilanova.
1.2 Carnaval i calendari mes de març
Enguany el carnaval s’escau molt tard. La comparsa serà aquest
diumenge 3 de març. Això fa que hi hagi alguns canvis en el calendari
escolar d’aquest mes. Divendres 1 de març a la tarda celebrarem el
carnaval a l’escola. La rua sortirà per la Rambla a les 15.15h a buscar
sa Majestat Carnestoltes a la plaça dels Cotxes, i tornarà al pati de la
Rambla cap a les 16h. Quan els alumnes estiguin instal·lats podreu
entrar les famílies a celebrar conjuntament el carnaval. Els alumnes de
4t vendran cafès i pastissos pro viatge fi de curs.
Dilluns 4 serà festa local, i dimarts 5, festa de lliure disposició
segons el conveni d’ensenyament. L’escola doncs romandrà tancada i
ens retrobarem dimecres 6 de març, Dimecres de Cendra.
1.3 Portes obertes
Per donar a conèixer la nostra escola de cara a les preinscripcions
per al curs 2019-2020, previstes entre el 29 de març i el 9 d’abril,
farem diferents jornades de portes obertes.
Si sabeu de famílies interessades els ho podeu comunicar, estarem
molt contents de donar la benvinguda a noves famílies. Oferim 50
places a P3, en dues classes, i 10 places a 1r d’ESO, ja que els grups
de 6è son de 25 alumnes, i a 1r d’ESO són de 30. Per a la resta de
cursos de moment no hi ha cap plaça, tot i que les famílies es poden
interessar per si hi hagués alguna vacant en algun moment.
CURS
P3
1r ESO famílies
d’alumnes de 6è del Cim

1r ESO
alumnes de fora del Cim

Altres cursos

DIA
Dimecres 20 de març
Divendres 22 de març
Dijous 28 de març

HORA
 11h
 15.15h

LLOC
Edifici de la
Rambla

Dijous 7 de març

 15.30h

Dijous 21 de març

 15.30h

Divendres 29 de març

 15.15h

Plaça dels
Cotxes
Plaça dels
Cotxes
Edifici de la
Rambla
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1.4 Colònies ESO
Aquest mes de març marxaran la majoria de grups de l’ESO. Els de 1r
aniran de colònies a l’Escala del 13 al 15 de març, amb activitats
relacionades amb la presència dels grecs a Catalunya, i la visita als
aiguamolls de l’Empordà. Els mateixos dies els de 2n faran les
colònies d’esquí a la Vall de Núria.
Els de 3r d’ESO aquest any comencen una activitat nova: una setmana
d’estada en famílies a Londres. Hi aniran de l’11 al 15 de març.
2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Segon pagament de colònies a Infantil i Primària
El segon pagament de colònies d’Infantil i Primària serà del 18 al 29 de
març, excepte els alumnes de 5è que ja hi van anar el primer trimestre.
En la circular que us donaran els tutors hi ha les instruccions de com fer
el pagament per caixer automàtic o telemàticament.
2.2 Informacions de l’AMPA
El passat divendres 15 de febrer, coincidint amb el dia mundial del
càncer infantil, l’AMPA es va sumar als centenars de xocolatades
solidàries que es feien arreu del país sota el lema Taca’t pel càncer
infantil. Amb les aportacions de les famílies es van recaptar 313,05.-€
que ja estan ingressats al compte de Sant Joan de Déu. Moltíssimes
gràcies a tothom! També volem agrair molt especialment a les cuineres
de la Casa d’Empara la seva col·laboració, i als supermercats JR el
patrocini dels melindros.
Com ja sabeu aquest any l’AMPA ha tornat a col·laborar amb la ciutat
guarnint el carrer dels Caputxins per carnaval. Agraïm a totes les
famílies la gran quantitat d’ampolles d’aigua i envasos de pizza que ens
heu fet arribar i moltes gràcies a tots els voluntaris i voluntàries que han
col·laborat per l’elaboració dels guarniments del carrer. Ara ja només
falta que esbrineu de què s’ha disfressat el carrer dels Caputxins
aquest any...
El proper dissabte 2 de març us esperem al pati de l’escola a partir de
dos quarts de cinc per celebrar junts el carnaval! Hi haurà grup
d’animació, concurs de disfresses i coca de sucre i sucs per a
tothom. Us animem a què sigueu ben originals en la confecció de la
vostra disfressa!!
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Passat carnaval, el dissabte 23 de març celebrarem el Dissabte de
Taewkondo en família, a les 12.00h, per gaudir d’aquest esport
seguint les indicacions de la Marta Calafell i el seu fantàstic equip.
Per acabar, us recordem que podeu pagar les activitats extraescolars
bé en efectiu al despatx de l’AMPA de dilluns a divendres de 16.30h a
18.30h, o bé mitjançant transferència bancària. Agrairíem que liquideu
les quotes pendents el més aviat possible. També us volem recordar
que per al bon funcionament de les extraescolars cal que deixeu lliure
el pati el més ràpid possible per a què les activitats extraescolars
puguin començar puntualment, i recordeu que durant les activitats
extraescolars heu de sortir del recinte de l’escola.

3. FETS I GENT
3.1 Ampliem la família
El 24 de febrer el Ralph Verhoef, mestre d’anglès de primària, ha estat
pare per primera vegada. La seva filla és la Cèlia, i des d’aquí els
volem donar l’enhorabona. Moltes felicitats! Durant la seva baixa de
paternitat el substituirà l’Òscar Guerrero.
3.2 Cultura a Vilanova
Dins la programació d’espectacles familiars que fa La Xarxa, aquest
mes de març tenim màgia al Teatre Principal. Serà diumenge 10 a les
18h, amb l’espectacle Impact! Més informació a http://zappamagic.com
També al Principal, el diumenge 24 de març a les 18h L’aventura
d’avorrir-se de l’Estaquirot teatre, amb direcció de Guillem Albà.
3.3 Cursa popular Ciutat de Vilanova
Serà el diumenge 24 de març. Manté el seu tradicional recorregut pel
centre d ela ciutat, amb sortida i arribada a la plaça del Mercat. També
manté les dues curses: la mini cursa de 1.500metres i la Cursa Popular
de 5.000. Tots els que vulgueu us podeu inscriure a la secretaria de
l’escola. La inscripció val 3€ i us lliuraran el dorsal.
3.4 Xerrades familiars
Per a les famílies dels més petits, el CDIAP Garraf ha organitzat la
xerrada L’hora de menjar. Com assolir bons hàbits, a càrrec
d’Aurora Baena. Serà el divendres 5 d’abril a les 9.30h al seu local, c.
Cristòfol Raventós, 1-b, baixos, de Vilanova i la Geltrú. L’entrada és
gratuïta.

