PLA DE CENTRE
Curs 2019-20

0

INTENCIONS
Aquest és el Pla de Centre per aquest curs 2019-2020. L’hem preparat l’Equip
Directiu, i esperem que us sigui d’utilitat. És un document que marca les línies
generals del curs, des dels objectius que ens hi plantegem com a escola, fins a les
informacions del vostre interès, com les colònies, la informació econòmica, els dies
festius, etc. Es complementa amb una informació més extensa que trobar. Podeu
trobar el pla de centre més detallat a la nostra web www.elcimvilanova.cat
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OBJECTIUS PER AL CURS 2019-2020
1. Consolidar l’enfocament de les matemàtiques dins del treball globalitzat a
Infantil i Primària, i iniciar-lo a l’ESO.
ACCIONS
1.1
Seguir amb l’assessorament de l’ICE i crear equips de reflexió i discussió
pedagògica.
1.2
Dedicar sessions de treball pedagògic per a elaborar el projecte propi.
2. Ampliar el treball per ambients a l’escola (objectiu de continuïtat).
ACCIONS
2.1
Continuar aplicant la metodologia de treball per ambients a educació infantil i cicle
inicial i iniciar-la a cicle mitjà.
2.2. Crear pautes d’avaluació.
3. Elaborar el projecte de treball globalitzat a l’ESO.
ACCIONS
3.1
Definir les àrees i la distribució horària per realitzar el treball globalitzat.
3.2
Programar el treball globalitzat per al primer cicle.
4. Garantir la implantació i el manteniment de les innovacions pedagògiques
(objectiu de continuïtat - Comissió CIP).
ACCIONS
4.1
Elaborar la pauta de treball comú del taller d’expressió escrita per poder avaluar-lo
de forma sistemàtica.
4.2
Elaborar la pauta de treball comú del treball per projectes a Infantil i Primària.
4.3
Revisar la pauta de treball comú de TREVA per adaptar-la a la nova manera de
treballar.
5. Introduir la programació i robòtica a Primària i ampliació a Secundària.
ACCIONS
5.1
Crear d’un ambient tecnològic a Primària.
5.2
Incorporar en la programació curricular de 1r d’ESO la robòtica i la programació
tecnològica.
6. Consolidar el projecte #aquiproubullying.
ACCIONS
6.1
Presentar el projecte als nous membres de Comunitat Educativa.
6.2
Formar als alumnes que s’incorporen com a Equips x la convivència/ Guaites.
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PLA DE FORMACIÓ DOCENT 19/20

Curs: FEM
PROJECTES A L’ESO
Assessora: Laura
Becerra (IES Jacint
Verdaguer, St.
Sadurní d’Anoia)

Formació
adreçada al
claustre
d'Infantil i
Primària

Formació
adreçada al
claustre de
l'ESO

Curs: ASSESSORAMENT
ICE TREBALL
GLOBALITZAT I
MATEMÀTIQUES
Assessor: Albert Rigol
(Institut de Ciències de
l’Educació, Bellaterra)
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HORARI LECTIU
Ed. Infantil i Primària:

Matí de 9h a 13h
Tarda de 15h a 17h

ESO:

Matí de 8h a 13.30h /14.30
Tarda de 15h a 17h
Dimecres i divendres tarda lliure

Els dimecres i divendres, els alumnes que s’han inscrit els Migdies Al Cim, acabaran
a les 14:30.
Tres pessics de llengua i un bocí de literatura (llengua)
Llengua de signes (llengua)
Voluntariat (transversal)
Agenda 21 (Ciències)
Reptes matemàtics (matemàtiques)
Ready, steady, go! (anglès)
Fem teatre! (transversal)

VACANCES I DIES FESTIUS
El curs comença el 12 de setembre de 2019 i acaba el 20 de juny de 2020.
31 d’octubre: Dia de lliure disposició
1 de novembre: Tots Sants
6 de desembre: dia de la Constitució
20 de desembre: jornada continuada
Del 21 de desembre al 7 de gener (inclosos): vacances de Nadal
17 de gener: Sant Antoni Abat, festa local
20 de febrer: Dijous Gras, jornada continuada
24 de febrer: Dilluns de Carnaval, festa local
25 de març: dia de lliure disposició
Del 6 al 13 d’abril (inclosos): vacances de Setmana Santa
1 de maig: dia Internacional del treballador
4 de maig: dia de lliure disposició
Del 8 al 19 de juny: jornada continuada
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CLAUSTRE DOCENT I EQUIP DIRECTIU
Tutors/es Educació Infantil
P-3
P-4
P-5

Sílvia Casas
Àngels Llopis
Eva Cano
Ester Noya
David Mariño
Tere Carrillo

Tutors/es Educació Primària
1r
2n
3r
4t
5è
6è

Gemma Porta
Montse Usieto
Ana Rosa Artigas
Núria LIzancos
Imma Ferrer
Natàlia Raventós
Ana Berrocal
Marta Urpí
Esther Bravo
Josep Manel Limones
Oriol Homs
Judit Llaó

Mestres
Ana López
Manel Ramírez
María García
Marta Tous
Ralph Verhof
Rosa Ardèvol
Susan Klipstein
SIEI Primària
Rosa Rodríguez
Elisabeth Soler
Montse Domingo
David Solà
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Tutors/es Educació Secundària Obligatòria (ESO)
1r
2n
3r
4t

Gerard Coll
Joel Valldosera
Àngel del Rio
Marta Carbonell
Roser Armengol
Karen Fordham
Blanca Figueras
Araceli Fernández

Professors/es
Júlia Bullich
Josep Contreras
Joana Coscollar
Marta Domingo
Joan Ferré
SIEI ESO
Marta Minella
Marisa Mussach
Marta Caba

Equip d’Orientació
Psicòloga: Núria Montagut
Psicopedagoga: Marta Caba
Mestra d’Educació Especial: Núria Expósito

Equip directiu
Titularitat: Xavier Llorens
Direcció Infantil i Primària: Irene Ferrer
Direcció ESO: Anna-LLibertat Garcia
Cap d’estudis Infantil i primària: Oriol Homs
Cap d’estudis ESO: Judit Díaz
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LLIURAMENT DE NOTES I INFORMES

Educació Infantil
• Primera avaluació: 24 de gener
• Segona avaluació: 26 de juny
Educació Primària
• Primera avaluació: 20 de desembre
• Segona avaluació: 3 d’abril
• Tercera avaluació: 26 de juny
Educació Secundària (ESO)
• Primer trimestre → Del 12 de setembre al 5 de desembre
• Lliurament de notes: 9 de desembre
• Recuperacions 1a avaluació: 10, 13 i 15 de gener
• Segon trimestre → Del 9 de desembre al 13 de març
• Lliurament de notes: 27 de març
• Recuperacions 2a avaluació: 15, 17 i 20 d’abril
• Tercer trimestre →Del 16 de març al 11 de juny
• Lliurament de notes: 11 de juny
• Recuperacions 3a avaluació: 15 i 16 de juny
• Treballs de Síntesi / Recerca: del 12 al 18 de juny
• Recuperacions avaluació extraordinària: 23 juny

Lliurament de notes finals INF-PRIM-ESO: 26 de juny

Els butlletins de notes de la primera, segona i tercera avaluació es podran consultar
a la plataforma Clickedu.
Les notes i informes finals de curs (juny) es lliuraran en mà al pare i/o la mare
de l’alumne. Es podran consultar a la plataforma una setmana després.

7

COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
Des de l'escola El Cim considerem molt important la comunicació, el diàleg i la
confiança que s'estableix entre les famílies i l'escola. Hi ha diferents canals de
trobada entre els mestres i professors i les famílies:
• Reunions de famílies. Es fan amb el tutor/a de curs i la seva finalitat és parlar
de l'organització de !a classe, de la feina i també del procés maduratiu en què
es troben els infants i els joves, així com d'altres temes d’interès que puguin
sorgir depenent de l'edat. D'aquestes reunions, en fem una a l’inici de curs i
una al segon trimestre.
• Entrevistes amb el tutor/ora. És important que les comunicacions entre les
famílies i l’escola siguin fluides i constructives, per això fem les entrevistes
personals. Les poden sol·licitar tant el tutor/a com la família de l'alumne per
parlar de temes concrets i de l’evolució personal del vostre fill/a. Com a mínim
en fem una al llarg del curs.
• També podeu parlar amb els mestres i professors:
- A l'hora d'entrar o sortir (EI i PRI)
- Amb la llibreta de comunicacions (P-3 a 2n).
- A través de les pàgines específiques de l'agenda (3r PRI a 4t d'ESO).
- A través de la intranet de l’escola amb les vostres dades d’usuari del
Clickedu (si no les teniu, les podeu sol·licitar a secretaria).
- Per correu electrònic .
És important que notifiqueu les absències dels alumnes. En cas d’absència no
justificada, rebreu un sms de l’escola.
Us recordem que a la web www.elcimvilanova.cat i a les xarxes socials de l’escola
podeu trobar molta informació del dia a dia de l’escola i del món educatiu.

CONTACTAR AMB L’ESCOLA
Infantil i Primària: Rambla Principal, 101 ESO: Plaça dels Cotxes, 3
L’horari d’atenció a les famílies és de 8h a 13h i de 15h a 17h
Per telèfon

93. 893.02.80 (Ext. 1: Infantil i Primària) (Ext. 2: ESO)

Per mail

info@elcimvilanova.cat (informació general)
secretaria.rambla@elcimvilanova.cat (secretaria d’infantil i primària)
secretariaeso@elcimvilanova.cat (secretaria d’ESO)

Es pot demanar visita amb qualsevol dels membres de l'Equip Directiu. Les visites,
cal concertar-les prèviament a les secretaries d’ambdós edificis
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SORTIDES I EXCURSIONS
Ja sabeu que perquè la formació dels alumnes sigui integral cal que sovint sortim
de l'aula i anem a la recerca de situacions i experiències que ens és impossible tenir
dins l'escola. Per això, durant el curs fem un seguit de sortides i excursions
relacionades amb la programació. A les reunions de cada curs s’informarà
d'aquestes programacions, però heu de tenir en compte que la realització
d'aquestes sortides està subjecta a moltes coses (el temps, el transport, la
disponibilitat del lloc, etc.), per tant, és possible que hi hagi alguns canvis. També
heu de tenir en compte que les sortides formen part del programa d'ensenyament,
així doncs, és important que tots els alumnes hi participin. En les excursions cal
recordar que:
-

-

-

-

-

Farem servir l'autorització general del curs per a les sortides per Vilanova. Tot
i així us anirem informant de les que fem i especificarem, per a cada una
d'elles, el cost que tenen.
A E. Infantil i E. Primària cal signar una autorització en paper per a cada
sortida fora de Vilanova, on hi ha de constar el DNI del pare, la mare o el tutor
i retornar-la en el termini establert. A l’ESO la rebreu a través del correu
electrònic i caldrà retornar-la també via mail.
És important facilitar les activitats durant l'excursió i, per això, cal tenir en
compte que la roba ha de ser còmoda, el menjar (si cal portar-ne) ha de ser
nutritiu, fàcil de menjar i la quantitat que els pares i mares ja sabeu que es
podrà acabar el vostre fill; els alumnes no han de portar coses que es trenquin
(envasos de vidre, etc.).
El dia que tinguin una excursió, els alumnes d'infantil i primària, caldrà deixarlos a l'escola, i ells, juntament amb els acompanyants a la sortida, ja es
desplaçaran fins el lloc de sortida, que normalment serà la plaça de l'estació.
La recollida també es farà a l'escola.
A les sortides no es poden portar aparells electrònics, ni llaminadures, ni
diners, ni telèfons mòbils, excepte que el mestre indiqui el contrari.
Si teniu algun dubte ho podeu consultar als mestres.
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COLÒNIES
A l’escola tots els cursos fins a 2n d’ESO van de colònies. A 3r d’ESO els proposem
una estada en famílies a Anglaterra i a 4t d’ESO van de viatge de final de curs. Per
nosaltres és un moment molt important de convivència i cohesió de grup. La
normativa de les colònies és la mateixa que la de les excursions, excepte que per
aquesta sortida cal acompanyar i recollir els alumnes a la plaça de l'estació. La
proposta de colònies d'aquest curs és la següent:

CURS

DIES

LLOC

P3

21 i 22 de maig

L’Estol (St. Martí Sarroca)

P4

18 i 19 de maig

Cal Diable (Pontons)

P5

19 i 20 de maig

Artur Martorell (Calafell)

1r i 2n PRI

14 i 15 d’abril

La Marinada (Cambrils)

3r i 4t PRI

20 al 22 de maig

La Capella (L’Espluga de Francolí)

5è PRI

16 al 18 d’octubre

Llar Talamanca (El Bages)

6è PRI

2 al 5 de juny

Casa Victòria (Poble Nou del Delta)

1r ESO

11, 12 i 13 de març

Alberg de l’Escala
(L’Escala-Empúries)

2n ESO

11, 12 i 13 de març

Alberg Pic de l’Àliga (Vall de Núria)

3r ESO

30 i 31 de març. 1, 2 i
Estada en famílies a Anglaterra
3 d’abril

4t ESO

30 i 31 de març. 1, 2 i
Viatge de fi de curs
3 d’abril
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PARTICIPACIÓ EN PROJECTES

ÀMBIT
MEDIAMBIENTAL
✓ Agenda 21:
Consum sostenible.
ÀMBIT
EMOCIONAL
✓ Programa TREVA
(tècniques de
relaxació vivencial
aplicades a l’aula)

ÀMBIT
MATEMÀTIC
✓ Proves Cangur
✓ Estalmat
✓ Proves Esprint

ÀMBIT
ARTÍSTIC

✓

- Cantània i Cantem
- Treball de l’artista:
Miró, Picasso,
Gaudí
ÀMBIT CIENTÍFIC
✓ Congrés de la
ciència
✓ Contes de ciència

ÀMBIT SOCIAL
● Reacciona
● Connectant mons
● Accions de voluntariat: Festa per a una
escola inclusiva, Dia de l’esperança,
col·laboració amb la Casa d’Empara
(menjador avis), recollida d’aliments i roba,
Roses contra l’oblit
● Programa TOTS x TOTS
● Projecte Buchenwald
● EFEC (Educació financera a les escoles de
Catalunya)
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ÀMBIT
TECNOLÒGIC
✓ Robòtica i
programació a la
UPC
ÀMBIT LINGÜÍSITC
✓
✓
✓
✓
✓
✓
ÀMBIT SALUT
✓ Escola ECPAM: escola
promotora d’alimentació
mediterrània (Ajuntament
Vilanova)
✓ Campanya de promoció de
fruita i de verdura a l’escola
(Generalitat de Catalunya)

Jocs Florals de Catalunya
Picalletres
Premi Andrea Noya
Conte de Sant Jordi
Conte va, va de contes!
Formació en LSC
(Llengua de signes
catalana)

ÀMBIT FORMATIU
✓ Les àvies mestres al
Cim
✓ Escola formadora
d’estudiants en
pràctiques
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CRITERIS D’AVALUACIÓ
L’avaluació a la nostra escola és contínua i diferenciadora, és a dir, té en compte
les capacitats de l’alumne i el seu desenvolupament i evolució al llarg de la seva
escolarització, i ho fa a partir de les competències bàsiques i els objectius de cada
curs. Té un caràcter formatiu i orientador, aportant informació que permet al mestre
detectar les mancances i les necessitats que tenen els seus alumnes i d’aquesta
manera poder incidir-hi. D’aquesta manera totes les activitats que es fan durant el
curs serveixen per a l’avaluació de l’alumne; algunes reben nota o comentari
directament per escrit (treballs, exercicis, controls...) i d’altres les recull el/la mestra
o professor/a (treballs en grup, participacions, exposicions, actitud...). Totes elles
es tenen en compte a l’hora d’avaluar als alumnes. Amb totes aquestes dades
recollides realitzem un informe o butlletí de notes que rebreu les famílies. En el
butlletí de final de curs, que donarem en mà al pare i/o la mare de l’alumne, quedarà
reflectida l’avaluació per àmbits i dimensions.
A l’ESO, l'alumne que no hagi superat alguna de les matèries de l'avaluació, podrà
recuperar-la en una prova extraordinària (control i/o treball) durant el trimestre
següent. Si a final de curs no ha superat les competències bàsiques de la matèria,
podrà presentar-se a una prova extraordinària (control i/o treball) al mes de juny on
serà avaluat de tot el curs.
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CONSELL ESCOLAR
El Consell Escolar és l’òrgan de gestió de l'escola on es troben representants
membres de tota la comunitat educativa (pares i mares, alumnes, personal
d'administració i serveis, mestres i representants de la Fundació El Cim, que és el
titular del centre). Es reuneix de forma ordinària un cop per trimestre i de forma
extraordinària cada cop que fa falta. Tracta i aprova les qüestions que fan referència
a l'organització i funcionament de l'escola: personal, disciplina, quotes, activitats
extraescolars, etc.

Direcció
•Anna-Llibertat Garcia (ESO)
•Irene Ferrer (INF i PRI)
Titularitat
•Xavier Llorens
•Rosa Álvarez
•Jaume Dallà
Mestres
•Araceli Fernández
•Montse Usieto
•Oriol Homs
•Núria Lizancos (SIEI
Famílies
•Aurèlia Rafael
•Jordi Garciapons
•Eloi Montcada
•Desirée Pajares (representant de l’AMPA)
Personal d'administració
•Genoveva Muñiz
Alumnes
•Mayuri Elena
•Rafa Pino
Representant municipal:
•Maria Mercè Mateo
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NORMATIVA I CONVIVÈNCIA ESCOLAR
L'assistència a l'escola és un dret i també un deure. Si algú no pot assistir-hi cal
que ho faci saber mitjançant l'agenda o el telèfon. Per sortir de l’escola en hores de
classe, els alumnes han de portar una autorització signada pel pare o la mare i ha
de venir a buscar-los una persona adulta. Els alumnes d’ESO poden sortir sols
durant l'horari escolar previ avís de les famílies. Per millorar el bon ritme de les
classes és important que siguem puntuals tant a les entrades i sortides com en els
canvis de classe, patis, etc.
Per no destorbar el funcionament de les activitats a l'escola i durant les activitats
escolars no es poden utilitzar telèfons mòbils ni altres aparells electrònics,
excepte si els mestres o professors ho autoritzen per una finalitat educativa. Si algun
alumne el porta, ell n’és el responsable i l'ha de tenir guardat i fora de servei. Si se’n
fa un mal ús es guardaran a secretaria fins que els vinguin a recollir els pares de
l'alumne.
Per educar als alumnes en bons hàbits alimentaris els nens han de venir
esmorzats de casa i portar a l’escola un petit refrigeri saludable (fruita, un entrepà...).
A l’escola no es poden menjar llaminadures ni beure begudes energètiques. Al pati
de l’ESO els alumnes del SIEI gestionen una paradeta de productes saludables.
En tots els cursos, de P-3 a 4t d'ESO, cal que els alumnes portin l'equipació
esportiva del centre els dies que tinguin educació física, i també calçat esportiu.
Els alumnes de primària han de tenir la bata a la classe durant tot el curs. Els
alumnes que es queden habitualment al menjador han de tenir una altra bata, que
pot ser de qualsevol mena. Tant la bata com els abrics, les jaquetes, les motxilles i
tot el material que portin a la classe, i s'hagi de treure i deixar als penjadors, s'han
de marcar amb el nom i han de tenir una beta per penjar-lo.
Els alumnes d’infantil i primària que venen a l’escola en patinet o bicicleta disposen
un espai habilitat al pati per deixar-los plegats i lligats. L’escola no se’n fa
responsable. A l’edifici de l’ESO poden deixar els patinets a l’espai habilitat a la
terrassa del segon pis. Les bicicletes s’han de lligar a l’aparcament específic de la
plaça dels Cotxes, plaça de la Vila i/o carrer de la Mercè.
Per mantenir un bon clima de convivència, cal respectar el material i els espais de
l’escola. Si es causa un desperfecte voluntari o per una actitud de vandalisme o de
mal ús de les instal·lacions, es parlarà amb la família perquè l'alumne l’arregli i/o en
compri un de nou. Si l’alumne no respecta les normes de convivència podrà ser
sancionat amb una falta lleu, greu o molt greu. En cas d'una falta greu s’obrirà una
fitxa disciplinària a l'alumne i la direcció de l'escola tractarà el cas. Si un alumne
acumula tres fitxes disciplinàries se li aplicarà una sanció tal com preveu la
normativa vigent recollida en el nostre Reglament de Règim Intern, prèvia
comunicació a les famílies.
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SERVEIS
MENJADOR ESCOLAR
El menjador es troba a l'edifici de la Rambla, i cobreix el servei de menú diari i de
vigilància dels infants i joves durant l'estona del migdia. El menjar, el serveix el
càtering Caserco de Vilanova i la Geltrú i està gestionat per la pròpia escola. Hi ha
diferents torns de menjador. Els nens i les nenes de P-3 fan la migdiada.
Hi ha dues maneres d'utilitzar aquest servei:
● Alumnes fixes. Són tots aquells que habitualment es queden al menjador
dies fixos dins de la setmana. Cal que s’inscriguin a secretaria a principi de
curs.
● Alumnes esporàdics. Per als nens i nenes que fan ús del servei de
menjador ocasionalment es venen els tiquets a secretaria que cal entregar
també a primera hora del matí del dia que es vulgui utilitzar.

VENDA DE ROBA ESPORTIVA I BATES
Tots els dimarts del curs, de 16.30h a 17.30h a l’edifici de la Rambla, les famílies
poden comprar les bates i la roba esportiva al menjador de l’escola. Recordeu que
cal que els alumnes des de P3 fins a 4t d’ESO portin la roba esportiva el dia
d’Educació Física o psicomotricitat.

PREGUARDA
Tenim en actiu el servei de preguarda de 8.00h a 9.00h del matí per les famílies que
necessitin deixar el seu fill/a abans de l’hora lectiva.

CASAL D'ESTIU
L’escola ofereix Casal d’estiu a partir del moment en que acaba el curs i durant el
mes de juliol (del 22 de juny al 31 de juliol). Aquest casal està obert per a nens de
P3 fins a 6è i també a tots els infants de Vilanova.
Els dies que els alumnes fan jornada només de matí, oferim Casalet a les tardes.
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TALLER DE MÚSICA SONS
És un taller de música que oferim en horari extraescolar per a nens a partir de P4.
Ofertem:
-

Sensibilització
Instrument
Combo d’instrument
Cant coral

La persona responsable d’aquest taller és la Marta Tous, mestra de música de
l’Escola. Per a demanar més informació, podeu escriure a sons@elcimvilanova.cat.
Podeu trobar les quotes a l’apartat d’informacions econòmiques.
Lloc: Escola El Cim – Rambla Principal, 101
Dates del curs:
Inici de curs: 01/10/2019

-

Final de curs: 05/06/2020

Nivells i horaris:
SENSIBILITZACIÓ-P4

Dimarts i dijous

17.00 a 17.45 h

SENSIBILITZACIÓ-P5

Dilluns i dimecres

17.00 a 17.45 h
30, 45 o 60 minuts de classe individual
(guitarra, guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria,
piano, violí, viola, flauta de bec, flauta travessera,
trombó, clarinet, cant,) x 1 dia setm.

INSTRUMENT

A convenir

COMBO d’instruments

A convenir

60 minuts de classe de grup x 1 dia setm.

CANT CORAL

Dimecres

60 minuts de classe de grup x 1 dia setm.

(*) Descomptes: -5% germans a l’activitat / -10% família nombrosa (no acumulables) / -2% 2a activitat
(**) Si es paga el curs sencer en efectiu en el moment de fer la inscripció → -5% addicional
NOTA: l’escola es reserva el dret d’anul·lar i/o modificar les activitats si el nombre d’inscrits no fos
suficient
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INFORMACIONS ECONÒMIQUES
QUOTES FIXES
Les QUOTES FIXES per a l’activitat docent pel curs 2019-2020 seran:
Infantil

Primària

ESO

(cicle inicial)

0€

0€

0€

Quota complementària

68,60 €

68,60 €

45,00 €

Material i reprografia

10,40 €

10,30 €

8,10 €

Serveis

4,00 €

6,10 €

32,50 €

TOTAL REBUT .........

83,00 €

85,00 €

85,60 €

Cost plaça escolar

✔ Imports mensuals (de setembre a juny).
✔ Pagament per rebut domiciliat, el dia 2 de cada mes.
✔ Per al curs següent es pot sol·licitar fer el pagament anual amb una
bonificació del 3% en un val per la compra de roba de l’escola. Cal
demanar-ho a info@elcimvilanova.cat

QUOTES PUNTUALS
Es paga el mes de...

Import

Assegurança
complementària

Setembre’19

6,20 €

Excursions

Novembre’19
Gener’20
Juny’20

30€
30€
(segons nivell)

Octubre’19

50€ - PRIMÀRIA (5è)

Paga i senyal colònies
Desembre’19

40€ - INFANTIL
50€ - PRIMÀRIA (1r a 4t)
60€ - PRIMÀRIA (6è)
60€ - SECUNDÀRIA (1r i 2n)
Import a confirmar – SECUNDÀRIA (3r i 4t)

NOTA: l’impagament continuat de les quotes implica no poder gaudir de cap servei del centre fins a fer-les efectives.
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SERVEIS D’INSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA

Venda de
llibres

Venda de llibres de text (en
paper i en format digital) i
material escolar

Imports i descomptes

Inscripció i dates

Import segons nivell.

Reserva i compra a la web,
entrega dels llibres a l’aula el
dia de la reunió de pares d’inici
de curs.

Socis AMPA: descompte del
7% en llibres en paper

A la Rambla els dimarts de
16:30h a 17:30h

Venda
de roba

Xandalls,
samarretes,
pantalons curts, bates

Segons talla i model

Preguarda

Acompanyament de 8 a 9h
del matí

1,60€ x mitja hora
Descompte del 20%
per setmana completa

Temps del
migdia

Servei de menjador i lleure
de 13 a 15h a la Rambla

9,35€ x dia
8,35€ alumnes fixos

Sensibilització (P4 i P5)

(també els dies de reunió de famílies
d’inici de curs)

240€ x curs (25,50€ x mes)

1 dies x setmana – 45 min x dia

Instrument

Taller de
música
Sons
(*)(**)

1 dia x setmana (30 min)
1 dia x setmana (45 min)
1 dia x setmana (60 min)

https://www.elcimvilanova.cat/xandall-i-bates/

444€ x curs (55,50€ x mes)
656€ x curs (82€ x mes)
864€ x curs (108€ x mes)

A la secretaria de la Rambla
https://www.elcimvilanova.cat/preguard
a/

A la secretaria de la Rambla o
de la plaça dels Cotxes
https://www.elcimvilanova.cat/menjador
/

Activitat realitzada a la
Rambla Principal
d’octubre-19 a juny-20

Matrícula: a la web,a partir del
3 de juny
https://www.elcimvilanova.cat/sons/

Combo d’instruments

416€ x curs (52€ x mes)

1 dia x setmana (60 min)

Cant Coral (grup)

Import matrícula:24€
248€ x curs (31€ x mes)

1 dia x setmana (60 min)

Casalet i
Casal d’estiu
(*)

Activitats educatives i de
lleure.
Casalet: les tardes de
jornada continuada del 8 al
19 de juny.
Casal: del 22 de juny al 31
de juliol.

A la web de l’escola a partir de
maig 2020
Segons durada i activitat

https://www.elcimvilanova.cat/casaletde-juny/
https://www.elcimvilanova.cat/casaldestiu/

Descomptes→-5% germans a l’activitat / -5% família nombrosa(descomptes no acumulables)/ -2% 2a activitat
(**) Si es paga el curs sencer en efectiu en el moment de fer la inscripció→-5% addicional
NOTA: l’escola es reserva el dret d’anul·lar i/o modificar les activitats si el nombre d’inscrits no fos suficient
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ANOTACIONS
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ANOTACIONS
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