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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Relleu a l’Equip Directiu
Després de vuit anys com a directora del centre, la Blanca Figueras
retorna aquest curs a la docència com a professora de ciències socials i
tutora de 4t d’ESO. Cal agrair-li el servei prestat, la seva enorme capacitat
de treball, el seu optimisme nat i la magnífica gestió que ha fet durant
aquests vuit anys al càrrec.
Amb el relleu de la Blanca l’equip directiu pren un nou format: hi haurà una
directora a l’edifici de la Rambla, responsable de les etapes d’Educació
Infantil i Primària, la Irene Ferrer, i una altra directora a l’edifici de la plaça
dels Cotxes que es farà càrrec de l’etapa d’ESO, l’Anna-Llibertat Garcia.
Així mateix hi haurà un cap d’estudis a la Rambla, l’Oriol Homs, i una altra
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a l’ESO, la Judit Díaz. L’escola seguirà comptant amb el Xavier Llorens
com a titular del centre.

1.2 Canvis en el personal
A finals del curs passat, l’Òscar Pérez i la Mercè Mateo, professors de
català i música a l’ESO, i la Núria Ariza, de la secretaria de la Rambla, van
deixar l’escola per emprendre nous camins i nous projectes. Volem agrairlos tots els anys que han dedicat al Cim i els desitgem el millor en la nova
etapa professional i personal. A partir del setembre la Júlia Bullich
s’incorpora al Departament de Català de l‘escola, i el Josep Contreras és
el nou professor de música a l’ESO. A la secretaria de la Rambla hi haurà
l’Esther Gallego al lloc de la Núria. Benvinguts tots.

1.3 Primer Consell Escolar del curs
Serà el proper dimarts 24 de setembre, a les 17.30h. Recordeu que si hi ha
alguna informació o inquietud que vulgueu fer arribar al Consell Escolar de
Centre els representants dels alumnes són: el Rafa Pino i la Mayuri Elena;
els representants de les famílies són: el Jordi Garciapons, la Desirée
Peralta, l’Eloi Montcada i l’Aurèlia Rafael; i els representants del
professorat són: l’Oriol Homs, la Montse Usieto, l’Araceli Fernández i la
Núria Lizancos. Finalment la Veva Muñiz és la representant del personal
d’administració.

1.4 Claki: recollida d’oli usat
Un curs més posem en marxa la campanya de recollida d’oli per portar-lo a
reciclar, animant a les persones que encara no tenen un Claki a casa en
vinguin a buscar un a l’escola. Us recordem el procediment:
Les famílies podeu adquirir un recipient “Claki” (1,5€) que us emporteu a
casa per anar omplint amb l’oli usat. El vostre fill/a el porta a l’escola quan
ja està ple. El dia de recollida és el dimecres. En donar el seu Claki, en rep
gratuïtament un altre de buit per poder continuar la recollida a casa. Aquest
procediment l’anem mantenint durant tot el curs.

1.5 Festivitat de Sant Vicenç de Paül
Un cop iniciat el curs, la primera celebració que fem a l’escola és Sant
Vicenç de Paül que s’escau el divendres 27 de setembre. La història del
Cim comença amb la fusió de l’escola Immaculada Concepció i el col·legi
La Miraculosa. Aquest segon el regentaven les Filles de la Caritat de
Sant Vicenç de Paül, i és en record d’aquesta nostra història que
celebrem aquesta festa, tot i que des del curs passat les religioses de Sant
Vicenç de Paül ja no tenen presència a Vilanova i la Geltrú.
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2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Xandalls i roba esportiva
Durant els dies de reunió de famílies del setembre vau poder comprar la
roba esportiva de l’escola. Els qui encara no la teniu us recordem que la
venda de xandalls la fem els dimarts de 16.30 h a 17.30 h al menjador de
la Rambla. Les samarretes de cotó són de comerç just d’Oxfam-Intermón.

2.2 Sons
Sons és l’oferta de formació musical extraescolar que ofereix l’escola a
l’edifici de la Rambla sota la direcció de la Marta Tous. Els nens i nenes a
partir de P-3 fins a l’ESO poden fer classes de llenguatge musical i de
diferents instruments: piano, guitarra clàssica i elèctrica, bateria, baix
elèctric, violí, flauta travessera, flauta de bec i clarinet. També hi ha un grup
de cant coral.
La reunió d’inici de curs serà el dimecres 25 de setembre a les 17.15 h.
Al final de la reunió els professors de cada instrument us donaran l’horari
Les classes de Sons començaran el dilluns 30 de setembre.

2.3 Informacions de l’AMPA
Primer de tot donar la benvinguda al nou curs 19-20. Recordeu que el
despatx de l’AMPA està obert de dilluns a divendres de 16.30 h a
18.30 h. A partir del dia 12 de setembre podeu formalitzar les inscripcions a
les extraescolars d’aquest curs (recordeu que aquest any hi ha activitats en
què s’ha fixat un màxim de participants).
Les activitats extraescolars començaran dimarts 1 d’octubre. Un any
més us recordem que pel bon desenvolupament de les activitats
extraescolars és important que sortiu del pati el més aviat possible i que a
partir de les 17.00h només poden estar a l’escola aquells nens i nenes que
realitzin alguna extraescolar!!
Recordeu que us podeu posar en contacte amb nosaltres a través dels
mails secretariaampa@elcimvilanova.cat, mitjançant la bústia que hi ha a
la porta de l’AMPA, a través del vostre delegat de classe o a través de la
secretaria de l’escola. Molt bon curs!!

2.4 Rehabilitació de la façana de la plaça dels Cotxes
Durant tot l’estiu tècnics i operaris han estat treballant en la rehabilitació de
la façana que feia més de 150 anys que no s’hi feia cap treball. S’ha polit la
pedra, s’han refet els estucats, repintat les baranes... Ja quasi està
enllestida i ara llueix com una de les façanes històriques més boniques de
Vilanova.
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2.5 Ajuts per alumnes amb NEE
El Departament d’Educació convoca ajuts per a alumnes amb necessitat
específica de suport educatiu. Per sol·licitar-los cal acreditar certificat
d’un Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) o d’un Departament
d’Orientació depenent de l’Administració Educativa, o certificat de
discapacitat. Es pot sol·licitar presencialment o per internet. El termini
acaba el 26 de setembre. Les famílies que hi podeu accedir podeu
demanar més informació a la secretaria de l’escola.

3. FETS I GENT
3.1 Augmentem la família
L’Ester Marín, responsable de la secretaria de la plaça dels Cotxes, ha
tingut el seu segon fill, l’Arnau, el dia 21 d’agost. Moltes felicitats. Durant la
seva baixa la Blanca Capdet ocuparà el seu lloc.

3.2 Setmana de la mobilitat sostenible i segura
És del 16 al 22 de setembre. Si bé és cert que la majoria dels alumnes i
les famílies que veniu al Cim ho feu per mitjans sostenibles, és un bon
moment per replantejar-vos com arribar a l’escola els que encara ho feu en
cotxe. A peu, bicicleta o patinet són les fórmules més sostenibles, i, si
cal venir en cotxe, és bo compartir-lo i sobretot evitar aparcar malament
sobre les voreres o la Rambla. Això dificultat el pas als vianants i sovint
crea perill ja que perden visibilitat de les vies que han de creuar.

3.3 Família MIC
El 25 d’agost va morir la germana Modesta Viñas, Missionera de la
Immaculada Concepció (MIC) que vivia a la comunitat de Vilanova. Havia
estat mestra del col·legi els anys 70’, abans de marxar durant més de 30
anys a Amèrica, a les comunitats de Veneçuela i Colòmbia. Descansi en
pau.
La comunitat de Vilanova, però, s’ha vist reforçada amb les germanes
Assumpta Fígols i Dolors Albertí, qui va ser directora del col·legi
Immaculada Concepció abans de fusionar-se en El Cim.

3.4 Catequesi a les parròquies
Durant aquest setembre començaran les inscripcions per a la catequesi
de Primera Comunió per als nens i nenes de 3r de primària. S’ofereix a
les quatre parròquies de Vilanova i la Geltrú. Podeu trobar més informació
de la parròquia de Sant Antoni a catq1stantoni@gmail.com i de la
parròquia de La Geltrú a catequesigeltru@gmail.com

