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1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 Reunions de famílies 
Tal com us vam avançar al Somelcim del gener, recordar-vos que aquest 
febrer farem les segones reunions de famílies d’aquest curs. Ja sabeu que 
la vostra assistència i implicació és important per millorar l’educació dels 
vostres infants i joves. Aquí teniu un quadre amb els horaris i els llocs. 
 
 

Dilluns 3 de febrer 
Plaça dels Cotxes 

Dilluns 3 de febrer 
Rambla 

Dilluns 10 de febrer 
Rambla 

1r ESO 18.00h aula P3 18.00h aula 1r 17:45h aula 

2n ESO 18.00h aula P4 17.30h aula 2n 18:15h aula 

3r ESO 17.30h aula P5 17.45h aula 5è 17.30h 

4t ESO 18.30h aula 3r 18.15h aula 6è 18:00h 

Viatge Itàlia 4t ESO 
17.30h sala  

4t 18.15h aula  

  

Estada Londres  3r ESO 
18.30h sala 

  

  

Per a qui ho necessiti l’AMPA ofereix servei de cangur durant les reunions 
de famílies a l’edifici de la Rambla. 

N
ú

m
e

ro
 1

7
5

 –
 F

E
B

R
E

R
 2

0
1

9
 



 

 

FEBRER 2019 

1.2 Portes Obertes 2020-2021  
Durant aquest trimestre hi haurà les preinscripcions per al proper curs 
2020-2021, l’escola ofereix 50 places a P3 per a nenes i nens nascuts el 
2017, i 10 places per a alumnes que han de cursar 1r d’ESO. Si sabeu 
d’alguna família que estigui interessada en aquestes places li podeu fer 
saber les dates de Portes Obertes detallades a continuació.  
 

DESTINATARIS DATA i HORA HORA 

1r ESO Dilluns 16 de març Tarda 15.30 h 

P3 Dimecres 18 de març  
Matí 11 h 
Tarda 15.15 h 

P3 Dijous 19 de març 
Matí 11 h 
Tarda 15.15 h 

P3 Divendres 20 de març 
Matí 11 h 
Tarda 15.15 h 

PRIMÀRIA Dijous 26 de març Tarda 15.15 h 

 

Per assistir a les Portes Obertes cal apuntar-se prèviament a secretaria per 
telèfon (938930280) o per correu electrònic (secretaria@elcimvilanova.cat), 
i ja sabeu que la millor publicitat d’una escola és la que feu les famílies 
quan en parleu amb els vostres familiars, amics i coneguts. 
 

Les famílies dels alumnes de 6è de l’escola que el proper curs també 
canviaran d’edifici per anar a fer l’ESO a la plaça dels Cotxes, també 
tenen un dia específic de portes obertes que és el 9 de març a les 15.30 h. 
 

1.3 Carnaval a l’escola 
El proper diumenge 23 de febrer és Carnaval, una festa que a l’escola 
vivim intensament.  Aquí teniu un recull del que ens implicarà a l’escola: 
 

• El dia 20 de febrer és Dijous Gras i, per evitar aldarulls amb la 
Merengada, a la tarda no hi haurà classe. L’escola romandrà tancada. 
Els alumnes que es queden al menjador els podeu venir a recollir de 
14h a 15h. 
 

• A l’escola celebrarem el carnaval el divendres 21 de febrer a la 
tarda. Anirem disfressats de diferents musicals. Els alumnes de 3r a 
6è de primària sortiran de l’edifici de la Rambla a buscar el 
Carnestoltes (interpretat pels alumnes de 2n d’ESO) i tornaran al pati 
de la Rambla per llegir el sermó. Els alumnes de P3 a 2n de primària 
també sortiran per la porta de la Rambla, faran el tomb a l’illa de cases 
i tornaran a entrar a l’escola per la porta de ferro. Un cop tots els nens 
i nenes estiguin instal·lats al pati les famílies que ens vulgueu 
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acompanyar-hi podreu entrar. Quan hi siguem totes i tots, farem les 
coreografies de carnaval que ha preparat cada curs. Per als alumnes 
de l’ESO, que normalment no tenen classe el divendres a la tarda, 
aquesta activitat és voluntària. 

 

• El dissabte 22 de febrer també celebrarem el Carnaval amb la festa 
que ha preparat la junta de l’AMPA. Serà a les 16.30 h  al pati de la 
Rambla. Hi haurà ball amb un grup d’animació, concurs de 
disfresses i al final l’AMPA ens convidarà a coca. 

 

• Recordeu també que el dilluns 24 de febrer és festa local, i que 
dimarts 25 és festa de lliure disposició aprovada pel consell 
escolar. Ens retrobarem doncs Dimecres de Cendra, el 26 de febrer. 

 

1.4 Repicó de la Setmana de la Solidaritat 
Del 27 al 31 de gener, en que es commemora la diada de les Missioneres 
de la Immaculada Concepció, cofundadores de El Cim, hem celebrat la 
Setmana de la Solidaritat. Dels diferents actes que hem fet per recollir 
fons pel projecte de l’ONG Signos Solidarios a Veneçuela 
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com.es/downloads/powerproyect

o-venezuela-fss2020.pdf (cursa solidària, l’esmorzar solidari a l’ESO i el 
berenar a Primària i Educació Infantil) s’han recollit a 972,47€.  
A l’ESO el grup de Voluntariat també va muntar la paradeta de comerç just 
d’Intermon, i han recollit 101,06€.  A 1r i 2n d’ESO també hem participat 
amb l’ONG Chascar per la investigació del càncer infantil. Els alumnes han 
elaborat Chasdolls que podeu comprar per 5€ al pati de la Rambla els dies 
5 i 7 de febrer a l’hora de plegar a la tarda. 
A la cursa solidària hi van participar 67 corredors, i els guanyadors de les 
diferents categories van ser: 
 

 1r classificat 2n classificat 3r classificat 
Babies (P3, P4, P5) Pol González Paula Montgay Jana Borges 
Prebenjamins (1r, 2n) Dario Osuna  Magí Garrocho Martí Súria 
Benjamins (3r i 4t) Sara Pérez Lena Brusis Martina Miró 
Benjamins (3r i 4t) Martí Montcada Andreu Montgay Gerard Guillaumes 

Alevins (5è i 6è) Sam Linares Pol Sanabra Lola Navarro 
Infantils(1r, 2n ESO) Paola Pastor Laia Salado Clàudia Albiñana 
Infantils(1r, 2n ESO) Pere Montcada Martí Raventós  
Cadets  (3r, 4t ESO) Marina Garciapons Andrea Martínez  
Cadets  (3r, 4t ESO) Nil Bravo Luc Linares Xavier Ferrer 
Adults femení Montse de Villasante Karen Fordham Tallat Roig 
Adults masculí Arturo Navarro Oscar Osuna Eloi Montcada 
 

http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com.es/downloads/powerproyecto-venezuela-fss2020.pdf
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com.es/downloads/powerproyecto-venezuela-fss2020.pdf
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Moltes gràcies a tothom per la seva participació i col·laboració. Volem 
agrair especialment als alumnes de voluntariat, als pares i mares que van 
fer de sanitaris a la cursa, i als supermercats JR la seva col·laboració 
amb el pa de l’esmorzar solidari. Moltes gràcies a tothom. 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Pagament de colònies i viatges a l’ESO 
Les famílies de 1r i 2n ESO podreu fer el segon pagament de colònies del 
8 al 13 de febrer. Rebreu una circular amb informacions de colònies i 
l’import. 
3r i 4t ESO, de l'1 al 6 de febrer, també podreu fer el segon pagament del 
viatge a Londres o a Itàlia. L'import és de 150,00 €. Restarà un últim 
pagament al mes de març que serà diferent per a cada un dels dos viatges  
segons el que s’hagi recaptat en les diferents activitats que estan fent cada  
curs. 
Tots els pagaments es poden fer pel sistema habitual (per la web o a 
secretaria en metàl·lic o amb targeta bancària) 

 

2.2 AMPA 
Des de l’AMPA seguim preparant els guarniments del carrer dels 
Caputxins per carnaval. Podeu venir a donar un cop de mà els dissabtes 1 
i 8 de febrer a dos quarts d’onze del matí. 
També celebrarem l’arribada del Caramel com heu vist en els actes de 
carnaval. És un moment molt important per a l’AMPA de l’escola, i esperem 
gaudir-lo plegats.  
Per acabar comunicar-vos que l’AMPA s’adhereix a la campanya 
“Xocolata Solidària” en motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil. 
Ho celebrarem el divendres 14 de febrer al pati de la Rambla. Hi haurà 
xocolata desfeta a l’hora de plegar, i els beneficis seran per aquesta causa. 
Col·labora Caserco, el càtering del menjador, que patrocina la xocolata. 

 

3. FETS I GENT 
 

3.1 Cultura en família a Vilanova 
Aquest diumenge 2 de febrer, a les 18.00h, al Teatre Principal ens 
ofereix l’espectacle familiar Pianissimo circus, un concert per a pallassa i 
piano a càrrec de Cirquet Confetti. Cada número de clown pren l’excusa 
de la interpretació d’un tema musical coreogràfic, i és que quan la 
concertista és una pallassa la música sona molt divertida. L’espectacle 
dura una hora i està recomanat a partir de 3 anys. 


