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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Calendari octubre
Dijous 31 d’octubre, vigília de la festa de Tot Sants, és una de les de lliure
elecció que ha triat l’escola. Les activitats de la festa de la Castanyada les
farem el dimecres 30 d’octubre.

1.2 Reunions de famílies
Durant el mes de setembre hem realitzat les reunions de famílies d’inici de
curs. Us volem agrair l’alta participació de mares i pares, que va ser al
voltant del 85%. És important pel bon funcionament del curs i per
l’educació compartida família/escola participar en aquestes reunions.
Una de les inquietuds que van sorgir en les converses amb les famílies va
ser el treball globalitzat que es duu a terme a l’escola. L’escola no és un
ens fix i immòbil, sinó que va canviant al llarg del temps, com també
canvien els infants, els joves i les famílies. En els darrers anys hem viscut
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canvis en els mètodes de lecto-escriptura, en l’ús dels llibres de text a
l’aula, en la manera de fer les classes magistrals, en els deures a casa....
El Departament d’Educació esperona aquests canvis i, darrerament, les
matèries i el sistema d’avaluació, tal com les havíem viscut la majoria de
mares i pares, es van transformant en competències i rúbriques. És en
aquesta línia que encarem aquest nou repte de treball globalitzat i per
projectes, entenent que El Cim tenim molt clar que els alumnes han de
sortir amb una formació completa que els permeti ser competents per a la
vida del dia a dia i poder seguir altres estudis posteriors amb èxit, com ho
hem vingut fent fins ara.

1.3 Sucs
Com a conseqüència del treball que hem realitzat aquest setembre sobre la
preservació del medi ambient i la sostenibilitat, hem decidit que a partir
d’aquest curs els alumnes no portin tetrabriks de suc individuals a
l’escola. Això vol dir que cada vegada que vulgueu que celebrem
l’aniversari d’algun infant amb la classe, podeu portar alguna cosa per
compartir (coca, pa de pessic, galetes...) però no tetrabricks de suc. Els
sucs, com les begudes ensucrades, tenen un alt índex de sucre afegit.

1.4 Colònies 5è
El curs passat ja vam iniciar les colònies de 5è a l’inici de curs per afavorir
la convivència, cohesionar els grups i millorar la socialització. Enguany
tornaran a marxar de colònies aquest octubre. Ho faran els dies 16, 17 i 18
a Llar Talamanca, al Bages.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Piscina a P5, 1r i 2n
La setmana vinent comencem els cursos de natació. Els alumnes de P5
comencen el divendres 4 d’octubre, i els de 1r i 2n de primària el
dimarts 1 d’octubre. Tal com us van explicar els mestres a les reunions
de famílies, hi ha mares i pares voluntaris que venen a donar un cop de mà
a l’hora de vestir i eixugar cabells. Recordeu els voluntaris que us esperem
a l’escola per acompanyar el grup. Volem, des d’aquí, donar-vos les
gràcies per la vostra predisposició.

2.2 Paradeta a l’hora del pati
Aquest mes d’octubre es posarà en funcionament a la plaça dels Cotxes la
paradeta de l’hora del pati. Els delgats i delegades de curs van proposar
posar màquines de brioixeria industrial al pati de l’escola a l’ESO, però es
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va optar per aquesta paradeta que ofereix fruita, aigua, bastonets, galetes i
fruits secs, tot a un preu rodó (0,50 o 1 €) i que gestionen els alumnes del
SIEI.

2.3 Simulacre d’incendi
Com cada curs, dediquem una estona, sense previ avís, a practicar
l’evacuació dels edificis amb la màxima rapidesa i ordre per tenir clar què
hauríem de fer en cas que hi hagués una emergència a l’escola. El passat
24 de setembre ho vam fer a l’edifici de la Rambla simulant que es
cremava el quarto de material. L’edifici es va desallotjar en 4 minuts, amb
molt poques incidències. Van quedar tancades les portes tallafoc i es van
tancar quasi totes les finestres i portes.
El 30 de setembre vam fer el mateix a l’edifici de la plaça dels Cotxes.
L’edifici es va desallotjar en 4 minuts i mig, i els alumnes es van
reconcentrar a la plaça de la Vila, excepte les cadires de rodes i els que
van amb crosses que es van confinar a la classe amb un professor.

2.4 Obres a la Casa d’Empara
Han començat les obres a la Casa d’Empara per rehabilitar el tercer pis i
adaptar-lo a residents amb un alt grau de dependència. Això vol dir que
alguns dies la pista del pati de la Rambla es veu afectada perquè hi entren
camions a carregar o descarregar materials d’obra. Cada vegada que això
passi es posen tanques a la part afectada i es trasllada el pàrquing de
bicicletes i patinets. Disculpeu les molèsties.

2.5 Informacions de l’AMPA
Les extraescolars d’aquest curs s’iniciaran el dilluns 30 de setembre.
Recordeu que per poder-vos inscriure a alguna de les activitats heu d’haver
pagat la quota de soci a l’AMPA de l’escola. Si teniu qualsevol dubte podeu
passar pel despatx de l’AMPA de dilluns a divendres de 16.30 a 18.30
hores.
És molt important, per al bon funcionament de totes les activitats, que
deixeu lliure el pati el més aviat possible. A partir de les 17.00 hores no es
poden quedar al recinte de l’escola familiars o nens que no estiguin
realitzant l’activitat.
Us avancem la data de l’assemblea de l’AMPA d’aquest curs, serà el
dimarts 19 de novembre a les 17.30 h a la sala de l’edifici de la Rambla, i
s’oferirà servei de guarda per facilitar-vos l’assistència a l’acte.
Adjuntem la relació de delegats i delegades d’aquest curs 2019-20.
Aprofitem per agrair als del curs passat la feina realitzada i donem la
benvinguda als delegats d’aquests curs. Gràcies a totes i a tots.
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curs

P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t
5è
6è

classe

Bastoners
Mulasses
Castellers
Farigola
Atzavara
Olivera
Ginesta
Calabruixa
Alzina

curs

1r
2n
3r
4t
SIEI

delegada/-t

Lourdes Tort
Esperança Espada

Coral Ausín
Jennifer Jiménez
Montse Grande

Elisabet Arnó
Eli Sauch
Mabel Martínez
Aurèlia Rafael

classe

delegada/-t







delegada/-t

Diables
Dracs
Gegants
Romaní
Lligabosc
Dent de Lleó
Margalló
Bruc d’hivern
Garrofer

Marina Viso
Íngrid González

Meritxell Serra
M. Àngels Cot
Alícia Soler

Mireia Pinilla
Tere Baena
Isabel López
Neus Iràculis

delegada/-t

Rosa Inglada
Noemí Parera
Sandra Palacios
Anna Labrador/Roser García





Àngels Llopis



Rafa Pino

Núria Roig
Xènia Milà

Sandra Codorniu

3. FETS I GENT
3.1 Túnel del terror
Com en cursos anteriors i coincidint amb la festa de la Castanyada, els
alumnes de 4t d’ESO us proposen el Túnel del terror. Aquesta activitat es
fa a l’edifici de la plaça dels Cotxes per a recaptar fons per al viatge de final
de curs, que serà a Itàlia. Tindrà lloc el divendres 25 d’octubre de 17h a
20h, i l’entrada per col·laborar és de 3€. També podreu adquirir terrorífics
pastissos per a berenar.

3.2 Teatre infantil i juvenil
El proper diumenge 6 d’octubre, a les 18h, el Centre de titelles de Lleida
presenta Gulliver al Teatre Principal. És una obra amb titelles, ombres i
cançons recomanada per a infants a partir de 3 anys. Podeu trobar més
informació de l’obra a http://www.titelleslleida.com. És el primer espectacle
de la temporada de la Xarxa, i si us aboneu el preu és de 6€, i si no sou
abonats 6,5€.
I per als joves, l’11 i 12 d’octubre, a les 21h, a la Masia en Cabanyes,
l’acció teatral “Casa”, sobre el tema dels refugiats, pel grup de teatre
social de Tracart. Molt recomanable, fa pensar. L’entrada és gratuïta

