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1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 Puntualitat a l’escola 
A mida que avança el curs ens anem relaxant una mica amb els horaris. 
Pel bon funcionament del ritme escolar us volem demanar que, aquelles 
famílies que veieu que no esteu essent puntuals, feu un esforç per 
arribar a l’hora. Les portes d’ambdós edificis s’obren 5 minuts abans de 
l’hora fixada i es tanquen a l’hora (les 8h, les 9h o les 15h) per poder 
començar les classes amb puntualitat. Ser puntuals forma part de 
l’educació que fem entre l’escola i la família. Gràcies per fer l’esforç. 
 

1.3 Preinscripcions 2020-2021 
Aquest mes de març s’iniciarà el procés de preinscripcions per al proper 
curs 2020-2021. Serà del 23 de març a l’1 d’abril. Sabem que la millor 
publicitat que pot tenir una escola és la que les famílies compartiu i 
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expliqueu amb els vostres amics i coneguts, i per això us en fem partícips. 
Per aquesta campanya de portes obertes també hem editat un nou full de 
publicitat de l’escola, que ha dissenyat el Sebastià Serra.  
Pel proper curs a Vilanova s’està estudiant una disminució de ràtios, i que 
les classes de P3 tinguin 24 alumnes en comptes de 25. Oferim doncs 48 
places a P3 per a nenes i nens nascuts el 2017. Hi ha 15 germans 
d’alumnes del centre que ja han demanat plaça a P3.  
A 1r d’ESO, a part dels alumnes de primària d’El Cim que passaran a 
l’edifici de la plaça dels Cotxes, s’ofereixen 10 places per alumnes que 
estiguin cursant 6è en altres centres. Per a les famílies dels alumnes de 
6è de l’escola que el proper curs faran 1r d’ESO farem una jornada de 
portes obertes el dilluns 9 de març a les 15.30 h. 
 

1.3 Colònies i viatges a l’estranger 
Aquest mes de març hi haurà les colònies i viatges amb els alumnes 
d’ESO. Els alumnes de 1r ESO aniran de l’11 al 13 de març a Empúries, 
a l’alberg de l’Escala, realitzant unes colònies de cultura clàssica i visita 
als aiguamolls de l’Empordà. Els de 2n d’ESO marxaran els mateixos dies, 
de l’11 al 13 de març, a fer l’esquiada a la Vall de Núria. 
A finals de mes tenim programades les sortides dels més grans. El 29 de 
març els de 4t d’ESO tenien previst marxar cap al nord d’Itàlia (Pisa, 
Florència i Venècia), i el 30 de març els de 3r d’ESO cap a Londres a fer 
l’estada en famílies, tornant tots el divendres 3 d’abril. 
Es dona la circumstància que durant aquest mes de febrer s’han donat 
diferents casos de coronavirus, tant a Itàlia com a Catalunya i la resta 
d’Espanya. És per això que estem molt atents a les indicacions del 
Departament de Salut i del Ministeri de l’Interior. També estem en contacte 
amb l’agència per si suspenem el viatge a Itàlia, canviem la destinació o les 
dates. Ho hem parlat amb els alumnes de 4t i farem una reunió famílies per 
acabar de decidir una opció sense prejudici dels alumnes. 
  

1.4 Estades d’anglès amb Home to home 
Per aquells que encara vulguin aprofundir més o estiguin en d’altres cursos 
de l’ESO, us proposem estades de dues setmanes, a l’estiu, seguint un 
curs d’anglès i fent l’allotjament en famílies. Com en cursos anteriors 
les duem a terme amb l’empresa Home to home, i seran a Worthing (UK), 
del 28 de juny al 11 de juliol. Aquest curs també hi ha alumnes que han 
demanat fer una estada més llarga, i del 27 de juny al 18 de juliol els 
proposem una estada a Toronto (Canadà). Tots aquells que hi estigueu 
interessats podeu dirigir-vos al Xavier Llorens o trobar més informació a la 
web de l’escola, https://www.elcimvilanova.cat/estades-a-anglaterra/  
 

https://www.elcimvilanova.cat/estades-a-anglaterra/
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1.5 Pla lingüístic 
El darrer Consell Escolar de centre, el mes de febrer, va aprovar el Pla 
Lingüístic de l’escola El Cim. Aquest document és una revisió del 
Projecte Lingüístic del 2009, i marca les línies del tractament de les 
llengües que es treballen a l’escola: català, castellà, anglès i francès. Per 
elaborar-lo, l’Equip Directiu ha tingut en compte la normativa vigent i la 
realitat sociolingüística que es dona a la nostra escola. Tots aquells que el 
vulgueu consultar el podeu trobar a https://www.elcimvilanova.cat/pla-
linguistic/ 
 

1.6 Copa Cangur 
El passat 30 de gener es va celebrar a l'institut Baix a Mar la fase local de 
la Copa Cangur, que és una competició d’habilitats matemàtiques. Es van 
presentar 16 equips del Penedès i el Garraf, i el Cim, amb 512 punts, va 
quedar en primera posició. Per això, l'equip format per l’Ona Puig, el Luc 
Linares, la Marina Garciapons, el Biel Garcia,  de 3r d'ESO,  i el Thiago 
Ruiz, l’Ot Ferrer i el Marcel Carbonell de 2n d’ESO, s'ha classificat per la 
final catalana que se celebrarà el proper 5 de març a Montmeló. Sort! 
 

1.7 Comissions 25è aniversari 
Ja hem començat a posar fil a l’agulla de cara a la celebració del 25è 
aniversari de l’escola El Cim que serà el proper curs 2020-2021. La 
comissió impulsora ha creat 5 comissions per començar a treballar. Les 
formen treballadors del centre, famílies, i tothom qui vulgui participar-hi. 
Són les següents, i us hi podeu apuntar a través de l’adreça 
https://www.elcimvilanova.cat/25e-aniversari/  
 
COMISSIÓ QUÈ FA QUAN 

Cantata de 
Nadal 

Organitza la cantada d’El Cim i l’acte 
protocol·lari amb autoritats, convidats, 
famílies i tots els alumnes. 

Desembre 
2020 

Comissió de 
Muntanya 

Organitza dues excursions en família a fer el 
cim: una a la Talaia i una a un cim més alt.  

Entre febrer i 
abril 2021 

Montserrat Anada a Montserrat amb tots els alumnes. 8 de març 2021 

Festa de Fi 
de Curs 

Juntament amb l’AMPA, organitza la festa de 
final de curs amb dinar, partits, concerts... 
oberta a famílies, personal, exalumnes... 

Maig/Juny 
2021 

Marxandatge Pensa i gestiona el marxandatge del 25è. Tot el curs 
 

1.8 Chasdolls 
Els nois i noies de 1r i 2n d’ESO han participat en l’activitat de l’ONG 
Chascar per conèixer i treballar a favor de la investigació del càncer 

https://www.elcimvilanova.cat/pla-linguistic/
https://www.elcimvilanova.cat/pla-linguistic/
https://www.elcimvilanova.cat/25e-aniversari/
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infantil. A l’acabar la xerrada van elaborar les chasdolls, unes nines/clauer 
per recaptar fons per aquesta causa. En total a l’escola s’han recaptat 
706€.  Des de l’organització de l’ONG Chascar ens en donen les gràcies, 
tant als alumnes que han fet les nines, com als qui les heu adquirit. 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Pagament de colònies del cicle inicial i 3r i 4t d’ESO 
Aquest mes hi ha l'últim pagament del viatge de 3r d'ESO a Londres. Serà 
del 2 al 6 de març. Com que els imports seran diferents per a cada 
alumne, el pagament s'haurà de fer directament a la secretaria de la plaça 
dels Cotxes, en efectiu o targeta. Del viatge de 4t d’ESO encara no farem 
el darrer pagament fins que tinguem clar l’opció que pren.  
També es farà el segon pagament de colònies de Cicle Inicial, que 
marxen a Cambrils el 14 i 15 d'abril. El pagament es podrà realitzar del 
20 al 27 de març per la web o a l'escola en efectiu o targeta. 
 

2.2 AMPA 
Volem agrair a tothom la seva col·laboració en els actes de Carnaval, tant 
per la participació en els actes, els guarniments, com per l’actitud cívica i 
de festa. 
Per aquest mes de febrer hem preparat un dissabte en família de 
taekwondo, amb la Marta Calafell i els seu equip. Serà el 21 de març a les 
11.15 h al pati de la Rambla. Estigueu atents a WhatApp dels pares 
delegats de classe per si hi ha més informacions. 
 

3. FETS I GENT 
 

3.1 Cursa Popular iutat de Vilanova 
El 29 de març es celebrarà la 42a Cursa Popular Ciutat de Vilanova, una 
prova que té com a objectiu ser una festa de l’esport, un esdeveniment 
obert, solidari, familiar i que tothom, grans i petits hi pugui participar. 
La Cursa Popular té un recorregut urbà de 5km amb sortida i arribada a la 
plaça del Mercat. Abans es farà la mini-cursa amb un recorregut de 
1’5km. També inclou un recorregut amb marxa nòrdica. L’escola El Cim 
és un centre col·laborador i podeu fer la inscripció a la secretaria de 
l’escola. El preu de la inscripció, que cobreix una assegurança, és de 3€. 
 

3.2 Fem cultura a Vilanova 
Per als més grans, dins  VIII cicle de Cinema sobre la Deportació als Camps 
Nazis, organitzat per l’Amical Mathausen, el 12 de març, a 2/4 de nou, 
podrem veure El último tren a Auschwitz. L’entrada és gratuïta. 


