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El passat 12 de març vam rebre la notícia de la mort del Marc
Ferrándiz, alumne de 3r d’ESO d’El Cim. Quan va entrar a P3 ja
sabíem que estava malalt, però no estàvem preparats per aquest trist
desenllaç. Amb els companys de curs, l’escola, els pares i la seva
germana que està a primària, hem preparant un acte de comiat aquest
dijous 4 d’abril, a les 19.15h, al pati de la Rambla. És obert a tothom.

1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Vacances de Setmana Santa
Del 13 al 22 d’abril seran les vacances de Setmana Santa.
Reprendrem les classes el dimarts 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, en
plena Setmana Cultural de l’escola.
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1.2 Setmana Cultural
Com ja és tradició a l’escola El Cim, celebrarem la Setmana Cultural
fent-la coincidir amb les diades de Sant Jordi i la Mare de Déu de
Montserrat, el 27 d’abril, que és la patrona de l’escola. I que aquest
2019 s’escau en dissabte. El divendres 26 d’abril, al matí farem el
lliurament de premis dels Jocs Florals, i a la Rambla l’ofrena de flors a
la Mare de Déu de Montserrat. A la tarda farem l’eucaristia, presidida
per mossèn Pere Milà, al pati de la Rambla a les 15.30 h. Hi
participaran els alumnes de cicle mitjà i superior, i és oberta a totes les
famílies que hi vulgueu assistir.

1.3 Reincorporacions
Aquest mes d’abril es reincorporaran a la seva tasca a l’escola la Marta
Domingo (ESO), el dimecres 3, i la Maria Garcia (Primària) el dilluns 8,
després d’un temps de baixes per malaltia. Ens n’alegrem molt i els
volem donar la benvinguda de nou al ritme escolar.
També el Ralph Verhoef, que ha gaudit de la baixa per paternitat, es
reincorporarà aquest dijous 4 d’abril a les seves tasques a Primària.

1.4 Colònies de P4
Durant el mes d’abril marxaran de colònies les nenes i els nens de P4.
Aniran a la casa de Cal Diable, a Pontons (Alt Penedès) els dies 29 i
30 d’abril. Aprofitaran per viure en directe el bosc i els animals de
granja. La resta d’alumnes d’Educació Infantil no marxaran fins el mes
de maig.

1.5 Cambridge partner
L’escola ha signat un conveni amb Cambridge University, per
esdevenir centre col·laborador partner. Des de Cambridge ens
ofereixen assessorament i formació en la línia que ja fa temps que
estem seguint de millorar la competència en anglès dels alumnes.

1.6 Premi de Recerca Jove
Aquest és un premi a nivell de Catalunya en què el Departament de
Recerca i Coneixement distingeix els millors treballs de recerca de 4t
d’ESO i Batxillerat. S’han distingit 77 alumnes, dels quals 3 a Vilanova.
Una és la Laura Menés amb el treball titulat L’eficiència energètica de
les terrasses verdes, que va fer a 4t d’ESO, tutoritzat pel professor de
tecnologia Joan Ferré. Des d’aquí els hi volem donar l’enhorabona.
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1.7 Presència a les xarxes
Amb l’adreça elcimvilanova ja fa temps que heu pogut seguir el twiter
de l’escola. Amb el mateix nom ara també ens incorporem a Instagram
i a Facebook.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Dissabtes de l’AMPA
Serà el proper 27 d’abril, al pati de la Rambla. La comissió de Biblioteca
ha organitzat una gimkana per tot el pati. Animeu-vos a participar-hi

2.2 Casal d’Estiu i Casalet
L’escola ofereix aquest servei per als mesos de juny i juliol.
El Casalet
L’oferim del 5 al 21 de juny de 15:00 a 17:00 h, els dies que a l’escola
hi ha jornada continuada, per alumnes de P3 a 6è de primària.
El Casal d’Estiu
El tema serà La Rambla va de festa, del 25 de juny al 26 de juliol,
per infants de P3 a 6è de primària. L’horari és de 9h a 13h, amb servei
d’acollida gratuït de 8h a 9h. També hi ha servei de menjador en
anglès, lunch time, fins a les 15h.
 Les inscripcions per ambdós casals seran del 26 d’abril al 31 de
maig.
 La reunió informativa serà el 17 de juny a les 16h.
 Es poden demanar beques per aquest servei a l’OAC (oficina
d’atenció ciutadana) de l’ajuntament de Vilanova del 6 al 17 de maig.
 Podeu trobar els preus i més informació de tot plegat a
https://www.elcimvilanova.cat/casal-destiu/

3. FETS I GENT
3.1 Ampliem la família
El 26 de març el Gerard Coll, tutor de 2n d’ESO, ha sigut pare d’un
nen, l’Oriol. Moltes felicitats a tota la família! Durant la seva baixa de
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paternitat el substituirà a la tutoria de 2 l’Àngel del Rio, i a les classes
el Joan Ràfols.

3.2 Zona E
Del 3 al 5 d’abril, es durà a terme la Zona E, la fira d’educació de la
comarca. Serà a la plaça del Mercat de Vilanova i la Geltrú i hi haurà
presència i informació de la majoria de les ofertes educatives
postobligatòries a tota la comarca del Garraf, reglades i no reglades.
Entre els actes complementaris a la Fira hi ha la xerrada Orienta’t en
família, el dimecres 3 d’abril de 18 a 19.30h a l’IMET, c. Unió 81 de
Vilanova.

3.3 Benedicció de Rams
S’inicia la Setmana Santa amb el Diumenge de Rams. Per a totes
aquelles famílies que participeu en la benedicció de Rams fem arribar
els llocs i els horaris de les parròquies de Vilanova i la Geltrú:
La Geltrú: benedicció a les 11.30 h a la plaça dels Lledoners. Després
processó fins a l’església de Santa Maria i ofici. A l’acabar hi haurà el
ball de la Moixiganga dintre de l’església.
Sant Antoni Abat: benedicció a les 12.00 h, a la plaça de les Neus, i
seguidament l'ofici a l’església de Sant Antoni.
Immaculada Concepció: benedicció a les 12.00 h, a la plaça de la
Immaculada, a mar, seguidament processó i missa a les 12:30 h.
Sant Joan: benedicció a les 12.30 h a la plaça de l’església de Sant
Joan, i a les 12.45 h missa familiar.

3.4 Espectacles en família
Diumenge 7 d’abril, a les 18h, al Teatre Principal, podreu gaudir de
l’obra Gretel i Hansel, de Zum-Zum Teatre, una adaptació del relat
dels germans Grimm. Recomanada a partir de 3 anys, el preu és de
6,5€. El mateix dia, però a les 19h, a l’Auditori Eduard Toldrà,
Salvador Brotons dirigirà la Camerata amb l’espectacle Percepcions
Percutides, un diàleg entre percussió i orquestra.
També al Teatre Principal el diumenge 14 d’abril a les 18h,
l’espectacle de circ Envà, d’Amer i Àfrica circ cia. Podeu trobar més
informació a http://www.elprincipal.cat

