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Abans de començar aquest primer Somelcim del 2020, volem desitjar-

vos un feliç any nou, que ens porti a tots plegats a millorar el món en què 
vivim i ens ajudi a fer més feliços a la gent que tenim a prop. 
 

1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 Comissió del 25è aniversari 
La fundació El Cim es va constituir el 8 de març del 1996, i es va iniciar el 
primer curs escolar el 1996/1997. De tot això en farà 25 anys l’any que ve. 
Tenim ganes de fer-la grossa, ja que 25 comencen a ser molts anys. 
Alguns exalumnes d’El Cim ja sou mares i pares de l’escola. 
Per anar-ho preparant, amb l’inici d’aquest any 2020 posem en marxa la 
comissió per celebrar els 25 anys de la fundació de l’escola El Cim. 
Farem una primera trobada el dijous 16 de gener, a les 17h, a l’edifici de 
la Rambla. Tots hi sou benvinguts i convidats, famílies, alumnes, etc. 

N
ú

m
e

ro
 1

8
4

 –
 G

E
N

E
R

 2
0
2

0
 



 

 

GENER 2020 

1.2 Informes Educació Infantil  
Els informes dels cursos de P-3, P-4 i P-5 els tindreu disponibles a la 
plataforma Clickedu a partir del divendres 24 de gener. Rebreu un correu 
amb una miniguia de com accedir-hi. Els alumnes de Primària i ESO ja 
teniu les notes a la plataforma des del 20 de desembre. Quan hi accediu, a 
l’escola ja queda registrat, i no cal retornar cap resguard conforme les heu 
vistes i llegides. 
 

1.3 Festa de Sant Antoni Abat 
El divendres 17 és Sant Antoni Abat, el patró de Vilanova, en memòria del 
qual celebrem la Festa Major d’hivern. L’escola estarà tancada. Gaudiu 
dels Tres Tombs, i del tortell de Sant Antoni.  
 

1.4  Setmana de la Solidaritat 
El 27 de gener de 1885 les Missioneres de la Immaculada Concepció 
(MIC) van arribar per primera vegada a l’Àfrica a servir en els camps de la 
sanitat, l’educació i la promoció de la dona. Com que les MIC són origen i 
formen part del Cim, commemorem aquesta efemèride amb la Setmana de 
la Solidaritat del 27 al 31 de gener. Farem diferents actes de 
sensibilització amb els col·lectius que més ho necessiten.  
Per recollir diners el divendres 31 de gener farem l’esmorzar (ESO) i el 
berenar (Infantil i Primària) solidari. Podeu portar monedes d’euro per 
col·laborar. Amb els diners que es recullin col·laborarem amb la Fundació 
Signes Solidaris, en un projecte d’economia social a Veneçuela, i també 
amb la Fundació Challdolls per la investigació del càncer infantil  
 

1.5 Cursa Solidària 
Serà el diumenge 26 de gener en els actes de la Setmana de la 
Solidaritat. El recorregut serà al parc de Ribes Roges, i el punt de trobada 
és a les 9.30h a l’esplanada on hi ha el vaixell pirata. Hi ha 5 categories: 
babys i prebenjamins (una volta al circuït), benjamins i adults (2 voltes), 
alevins i cadets (3 voltes). 
La inscripció és de 2€ i la voluntat, a benefici del projecte que estem tirant 
endavant a la Setmana de la Solidaritat. 
 

1.6 Aparcament per a persones amb mobilitat reduïda 
Des que a l’escola tenim SIEI amb alumnes amb mobilitat reduïda que cal 
acompanyar-los a l’escola amb vehicle,  l’ajuntament va posar a disposició 
d’aquestes famílies la primera plaça d’aparcament del carrer Magdalena 
Miró, ben a prop de l’entrada de l’escola a l’edifici de la Rambla. En aquest 
moment tenim una família amb un infant amb mobilitat reduïda que ha de 
menester aquesta plaça, però es dona el cas que sovint altres famílies que 
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venen a l’escola amb cotxe i amb el temps just ja l’han ocupada. Si és el 
vostre cas volem demanar-vos que respecteu la senyalització d’aquesta 
plaça d’aparcament. 
 

1.7 Reunions de famílies 
El proper mes de febrer tindrem la segona reunió amb les famílies de 
l’escola. Encara falten força dies, però us passem les dates perquè us ho 
pogueu marcar a l’agenda. Algunes famílies ens heu comentat que a 
vegades és difícil poder combinar les reunions dels diferents fills que teniu 
a l’escola. Hem intentat fer un calendari en què quedin més repartides.  
 

A l’edifici de la plaça dels Cotxes 
 

3 de febrer: 17.30 h Famílies 3r d’ESO 
   Viatge de 4t d’ESO a Itàlia 
  18.00 h Famílies 1r d’ESO 
   Famílies 2n d’ESO 
   Famílies 3r d’ESO 
  18.30 h Curs de 4t d’ESO 
   Viatge de 3r d’ESO  a Londres 
 

A l’edifici de la Rambla: 
 

3 de febrer:  17.30 h Famílies de P4 
  17.45 h Famílies de P5 

18.00 h Famílies de P3 
18.15 h Famílies de 3r i 4t de primària 
 

10 de febrer: 17.30 h Famílies de 5è de primària 
  17.45 h Famílies de 1r de primària 

18.00 h Famílies de 6è de primària 
18.15 h Famílies de 2n de primària 
 

1.8 Origamis i pastissos per la Marató 
L’escola va participar en la col·lecta de la Marató amb aquestes dues 
activitats. Els nois i noies de primària van fer 764 origamis, que l’Agrupació 
Mútua va convertir en 764€ per la Marató, i els alumnes de 5è i 6è van fer 
pastissos que van vendre al pati de l’escola, amb els quals es van recollir 
684,72€. Tot plegat per la investigació de les malalties minoritàries. Moltes 
gràcies per la vostra generositat. 
 

1.9 Panera de Nadal 
La panera de Nadal que van rifar els alumnes de 3r d’ESO va tocar al 
número 6590, que tenia la Cèlia Albà. La va recollir el dia 23 de desembre. 
Moltes gràcies a tothom per haver col·laborat amb aquesta iniciativa. 
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1.10 L’AMPA i el Carnaval 
Ja ha passat Nadal i ja estem pensant en el Carnaval. L’AMPA ens 
proposa un tema molt festiu: els musicals. Segur que alguns ja us han 
vingut al cap: Sonrisas y Lágrimas, West Side Story, El Rey León, Mary 
Poppins, Cats, Els Miserables, La Bella i la Bestia, Mama Mia, Chicago, 
El Fantasma de l’Òpera, Maricel, Grease, 7 novias para 7 hermanos, El 
Mag d’Oz, La La Land,... Ja rebreu una circular des de tutoria amb 
instruccions concretes del tema de cada un dels grups. 
La junta de l’AMPA també ha pensat com guarnir el carrer dels 
Caputxins. Ho començaran a preparar el dissabte 25 de gener,  les 10.30 
h al pati de la Rambla. Tots hi sou convidats. Per fer aquesta decoració 
necessitaran recollir material, estigueu atents al WhatsApp per rebre més 
notificacions. 
També us recordem que ja podeu fer el segon pagament de les activitats 
extraescolars, mitjançant transferència o al despatx de l’AMPA. 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Segon pagament de sortides i excursions 
Juntament amb el rebut ordinari de l’escola, al gener, s’ha facturat  el 
segon pagament de sortides i excursions de 30€ per a tots els nivells. Per 
als alumnes de 4t d’ESO que participen a la Ruta de l’Exili, cal fer el 
pagament del 14 al 23 de gener, a secretaria (efectiu o tarjeta), o per la 
web. 
 

3. ALTRES INFORMACIONS 
 

3.1 Medalla del treball a la Rosa Joana Mendoza 
El 19 de desembre el president de la Generalitat va lliurar a la Rosa Joana 
Mendoza la medalla president Macià al treball. La Rosa Joana és religiosa, 
filla de la caritat de Sant Vicenç de Paül. Va ser professora de tecnologia al 
Cim fins el 2003 que es va jubilar, i durant la seva estada a l’escola va 
impulsar l’aula de tecnologia i l’hort escolar entre moltes coses. De 
Vilanova va anar a Figueres on ha treballat amb joves en situacions de risc 
social. Ens alegrem molt d’aquesta distinció i li volem donar l’enhorabona. 
 

3.2 Música en família a l’Auditori Eduard Toldrà 
El 12 de gener, a les 19h, a l’Auditori Eduard Toldrà, concert de Festa 
Major d’Hivern amb la banda de música Mestre Montserrat, commemorant 
els 20 anys de banda a la ciutat. I el 19 de gener, a les 18h, també, 
l’espectacle Viatjazz a Nova Orleans i life painting per a tots els públics.  
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PREINSCRIPCIONS CURS 2020-2021  
 
Durant aquest trimestre hi haurà les preinscripcions per al proper curs 
2020-2021. Els alumnes que ja estan matriculats al centre, tenen la plaça 
garantida, però si hi ha algú que té previst donar-se de baixa, cal que ho 
comuniqui al tutor. 
De la mateixa manera, les famílies que tingueu fills nascuts l’any 2017 que 
vulgueu plaça a P3 per al proper curs, o bé germans que estiguin fent 6è 
en altres escoles que no sigui El Cim i que vulguin fer 1r d’ESO aquí, 
haureu de portar a la secretaria de l’escola el resguard que hi ha en aquest 
full informatiu abans del 31 de gener. Recordeu, però, que després, en el 
període de preinscripció cap al mes de març, haureu de fer la sol·licitud 
ordinària i presentar la documentació pertinent.  
 

(Retalleu)................................................................................................................................. 
 

 
PREINSCRIPCIONS 2020/2021  
 
 Curs demanat           P-3              
 
                                    1r ESO 
 
 Nom i cognoms de l’alumne/a a preinscriure:  
 
...................................................................................................................  
 
Nom, cognoms i curs actual del germà o germans  
 
.................................................................................................................. 
 
Signatura família     Data: 
     
 
 
 
 
 
 

 


