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1. INFORMACIONS GENERALS 
  

1.1 Setmana del Medi Ambient 
Vam començar el curs amb diferents actes relacionats amb la 
convocatòria de la Vaga per la Terra, i el 27 de setembre vam participar 
a les concentracions a la plaça de la Vila i a la Rambla. El medi ambient 
és un tema que ens preocupa i en el qual tots estem implicats. Amb 
aquesta actitud encarem la Setmana del Medi Ambient del dilluns 4 
al divendres 8 de novembre.  
Durant tota la setmana, els diferents cursos farem activitats de 
sensibilització sobre la cura del planeta i les accions que podem portar 
a terme per tenir una actitud responsable. Presentarem també el nou 
projecte per als propers tres cursos, relacionat amb el consum 
sostenible o responsable. Aquest tema està connectat amb els 
continguts del projecte anterior, sobre el malbaratament alimentari, 
però amplia els objectius i possibles accions al consum en general. La 
tria del tema  respon a inquietuds que hem percebut dels i les alumnes 
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envers l’impacte i capacitat d’acció que podem tenir per adreçar 
problemes globals com ara la destrucció dels recursos o el canvi 
climàtic. Essent un tema sobre el qual es poden prendre compromisos 
personals, ens sembla una bona manera de lligar les veus mundials 
emergents que alerten de les crisis ambientals amb el nostre dia a dia. 
Tanmateix, continuarem mantenint l’esquema d’accions, bones 
pràctiques i compromisos dels projectes anteriors: la contaminació 
acústica, residus, ambientalització curricular, mobilitat sostenible, etc. 
El divendres 8 de novembre una delegació de l’escola assistirà a la 
signatura del compromís medioambiental en els actes de la Fira. 
 

1.2 Preavaluacions ESO 
Les van rebre el dimarts 29 d’octubre. Comenteu-les amb els vostres 
fills perquè serveixin per a millorar. Cal retornar-les signades al tutor o 
a la tutora la primera setmana de novembre. 
També us recordem que ja podeu consultar els criteris d’avaluació de 
l’ESO entrant a la plataforma Clickedu amb la clau de pas que se us 
va facilitar a l’inici de curs. 
 

1.3 Santa Cecília 
És la patrona de la música, i la seva festa s’escau el divendres 22 de 
novembre. Al Cim ens agrada molt la música, i per això ho celebrem. A 
l’edifici de la Rambla, durant la setmana, farem audicions de música 
amb en Joan Pinós. Les classes de 3r de primària també aniran a les 
audicions de Santa Cecília que fan al Conservatori Mestre Montserrat 
de Vilanova. I més endavant, al desembre, els de 1r de primària 
aniran a veure “La Petita Flauta Màgica”, una adaptació de l’òpera de 
W. A. Mozart, al Liceu. 
 

1.4 Vacunes 6è 
El proper dimecres 13 de novembre els alumnes de 6è rebran una 
primera dosi de vacunes. Han de portar signada l’autorització que 
els lliuraran a les classes, tant si els autoritzeu com si no, i també el 
carnet de vacunes. Els administraran la triple vacuna d’hepatitis A, 
varicel·la i meningitis del bacil de Cook, i a les noies també la vacuna 
de prevenció del papil·loma. 
Ens sembla important que els infants i joves estiguin vacunats, i que ho 
facin a l’escola ho facilita. 
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1.5 Panera de Nadal 
A finals del 2n trimestre els alumnes de 3r d’ESO faran una estada en 
famílies a Londres. Com que és una activitat que costa molts diners, 
estan organitzant la rifa d’una panera de Nadal que estarà exposada a 
la botiga Telemàtic del carrer de Sant Sebastià, 7.  Els números valen 
3€ i estaran molt agraïts si col·laboreu en la compra. El sorteig es farà 
amb les darreres 4 xifres de la Rifa de Nadal del 22 de desembre. 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Pagament de sortides, excursions i piscina 

Aquest mes de novembre girem el primer rebut de sortides i excursions. 
És de 30€ per a tots els cursos de P3 a 4t d’ESO. Recordeu que el 
mes de gener hi haurà el segon pagament de 30€, i el mes de juny 
s’equilibrarà segons el pressupost de cada un els cursos (en alguns 
casos a afegir, en alguns a tornar, segons les sortides que hagin fet). 
Aquest mes de novembre també hi han els següents pagaments, que 
es podran fer online, per la web de l'escola: 

 Per als alumnes de P5, 1r i 2n que van a piscina, el segon i 
darrer pagament del 26 de novembre al 5 de desembre. 

 Per als alumnes de 4t d'ESO que aniran al viatge de fi de curs, 
la paga i senyal del viatge del 4 al 10 de novembre. 

 

2.2 Informacions de l’AMPA 
El dimarts 19 de novembre a les 17.30 h tindrà lloc l’assemblea de 
l’AMPA d’aquest curs, a la sala de l’edifici de la Rambla. S’oferirà 
servei de guarda per facilitar-vos l’assistència a l’acte.  
Aquest mes de novembre també reprenem els Dissabtes al Cim!  
Us proposem venir el matí del dissabte 23 per fer els guarniments de 
Nadal que l’Associació de Veïns de la Geltrú penjarà als carrers del 
barri.  Estigueu pendents del whatsapp que rebreu mitjançant el 
delegat/da de la vostra classe perquè ens haureu d’ajudar a aconseguir 
el material per a que el carrer quedi ben bonic! 
 

3. FETS I GENT 
 

3.1 La Fira 

Com cada any, des del 1381 en què el rei Pere III ho va autoritzar, a 
Vilanova celebrem la Fira de novembre el primer cap de setmana 
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després de Tot Sants. Ha tingut diferents maneres de celebrar-ho, i 
enguany hi haurà l’exposició multi sectorial els dies 8, 9 i 10 de 
novembre, en els espais habituals de la Rambla, la plaça de la 
Mediterrània i el parc de l’1 d’Octubre.  
Com que hi haurà estands davant de l’edifici de la Rambla, fora bo que 
vigiléssim que el joc dels nens i nenes que van i venen de l’escola no 
els faci malbé, i aprofitar per parlar amb ells sobre la necessitat de 
respectar els espais públics i les coses que no són nostres. 
 

3.2 Festivitat de La Miraculosa  
Com molts de vosaltres ja heu sentit a explicar alguna vegada, l’escola 
El Cim va ser fruit de la fusió de les escoles La Immaculada i La 
Miraculosa. Aquesta darrera és la que estava ubicada a la Rambla 
Principal, i la imatge de la Mare de Déu de la medalla Miraculosa és la 
que presideix l’entrada de la Rambla.  
El dia 27 de novembre es commemora la seva festa, que recorda la 
seva aparició a París i l’inici de la tradició de la medalla miraculosa. A la 
capella de la Casa d’Empara, on n’hi ha una imatge monumental, hi 
haurà la celebració de l’eucaristia i la benedicció de la medalla 
miraculosa el dimecres 27 de novembre a les18h. A partir del dimarts 
19 començaran a celebrar la novena. És oberta a tothom. 
També aprofitem per a dir-vos que a la secretaria de la Rambla podeu 
trobar números de loteria de la Casa d’Empara. Aquest any han fet 
participacions de la Grossa, al preu de 3€.  
 

3.3 Teatre infantil  
El diumenge 24 de novembre, a les 18h, al Teatre Principal hi haurà 
l’estrena del nou espectacle de la companyia La Pera Llimonera, amb 
direcció del vilanoví Toni Albà. Es titula Baobab. Un arbre, un bolet i  
un esquirol, i explica la història de dos venedors ambulats que, 
refugiant-se d’una gran tempesta, expliquen la història d’un bolet i un 
esquirol, que a causa de la guerra emprenen una gran aventura per 
trobar un nou arbre on poder viure: “Quan la guerra et fa marxar de 
casa i de la teva terra, necessites de l’acollida dels qui et rebran”. 
Aquest espectacle va rebre el 3r Premi Xarxa Alcover de la Mostra 
d’Igualada 2019. 
El preu és de 6,50 €, 6€ pels abonats, i l’edat recomanada és a partir 
de 4 anys. 


