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Estem vivint unes circumstàncies excepcionals a causa de la pandèmia de 
la COVID-19. Són unes setmanes difícils i volem donar ànims a totes les 
famílies que estan patint-ne les conseqüències. La circular del passat 24 
de març explicava les mesures que ha pres l’escola davant d’aquesta 
situació, reduint les quotes a una de manteniment i no acomiadant a cap 
treballador entre altres. Esperem i desitgem que aquests dies de 
reagrupament familiar forçós siguin una experiència profitosa.  
Des de l’escola estem treballant per fer arribar recursos i tasques als 
alumnes i a les famílies. També hem fet les avaluacions telemàtiques per 
poder fer-vos arribar les notes d’aquesta segona avaluació a Primària i a 
l’ESO. Fins  al moment, les recomanacions del Departament són en relació 
a fer seguiment dels alumnes i a promoure activitats per al 
desenvolupament de l'autonomia personal (gestió del temps, autoregulació, 
presa de decisions...). Cada dia hi ha noves directrius ja que les 
circumstàncies canvien i ens hi hem d’adaptar. Esperem poder retrobar-
nos ben aviat, però ja veieu que l’expansió de la COVID-19 no s’atura, i les 
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previsions més optimistes no preveuen tornar a obrir l’escola passat aquest 
mes d’abril. No patiu, TOT ANIRÀ BÉ. 
 

1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 Vacances de Setmana Santa 
Durant les vacances de Setmana Santa, que són del 4 al 13 d’abril, no 
rebreu tasques ni comunicacions de l’escola. Ens retrobarem, a través de 
les xarxes, a partir del dimarts 14 d’abril. 
 

1.2 Colònies i viatges  
El 14 i 15 d’abril, el cicle inicial tenia programades les colònies a Cambrils, 
que queden suspeses. Igualment, les colònies del mes de maig dels grups 
de P3, P4, P5, i cicle mitjà, queden suspeses. Estem treballant per 
recuperar les bestretes. Les de 6è al Delta de l’Ebre, al mes de juny, 
queden a l’espera de com es desenvolupin els esdeveniments.  
A l’ESO, de moment, les colònies de 1r i 2n també han quedat suspeses. 
El viatge de Londres de 3r ha quedat ajornat fins el primer trimestre del 
proper curs 2020-2021. El viatge de 4t està pendent també d’un canvi de 
dates tal com vam parlar amb les famílies, però en aquests moments ja 
estem pensant més opcions que estem madurant. Moltes gràcies per la 
vostra comprensió, així que tinguem més informació us la farem arribar. 
 

1.3  Reincorporacions 
Ja ha acabat la baixa de maternitat de la Judit Llaó, i durant el mes d’abril 
tornarà a estar activa a l’escola com a tutora de 6è Alzina. Mentre ella ha 
estat de baixa, l’Aina Ferrer ha cobert la seva tasca i li volem donar les 
gràcies. 
 

1.4 Setmana Cultural 
Quan es va fundar El Cim es va prendre com a patrona de l’escola la Mare 
de Déu de Montserrat. En el seu honor celebrem la setmana cultural entre 
les diades de Sant Jordi, el 23 d’abril, i la Mare de Déu de Montserrat, el 
27. Aquest any no sabem si podrem ser a l’escola, i per això no us podem 
fer cap previsió del que farem durant aquesta setmana especial. Rebreu 
més informacions per la xarxa a mida que s’acosti. 
 

1.5 Premi Sambori 
Són uns premis de narrativa que organitza Omnium Cultural per promoure 
l’ús del català. En la 14a edició d’aquests premis ha resultat guanyadora de 
la zona del Garraf, Anoia, Alt i Baix Penedès, la Maria Bardera Mestres, 
de 6è de primària de El Cim, amb l’obra No puc més. Moltes felicitats. 
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2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1  Comunicat de l’AMPA 
Benvolgudes famílies, 
Estem passant per moments difícils. Però penseu que cada dia estem una 
miqueta més a prop del final, una miqueta més a prop de trobar-nos de nou 
pel carrer, més a prop de tornar a anar als parcs, a la platja, de retrobar els 
amics i de retrobar-nos les famílies. Us proposem fer una llista de totes les 
persones a les que voleu veure quan tot això acabi, veureu que la llista és 
moooolt llarga. 
Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els monitors de les extraescolars 
que ofereix l’AMPA, gràcies als delegats i delegades de classe perquè ens 
continuen fent arribar missatges tant de l’AMPA com de l’escola, gràcies a 
tot@s per quedar-vos a casa i sobretot gràcies a tots els nens i nenes, a 
tots els nois i noies per mantenir-vos ferms. 
Són moltes les famílies que han vist minvats els seus ingressos amb motiu 
de l’estat d’alarma que estem vivint. Només dir-vos que des de l’AMPA 
estem treballant en les quotes de les extraescolars pagades per les 
famílies, properament rebreu comunicat al respecte. Estem a la vostra 
disposició a ampa@elcimvilanova.cat 

#joemquedoacasa #totanirabe #benaviatdenoujunts  
 

2.2 Al·legacions al decret d’admissió d’alumnes 
S’està tramitant al parlament de Catalunya un nou decret d’admissió 
d’alumnes per al proper curs. S’esperava d’aquest projecte de llei una 
postura clara sobre el finançament de l’escola concertada. La memòria 
econòmica del projecte de decret reconeix que el finançament que reben 
els centres concertats, com El Cim, no cobreix la despesa que fan en 
conceptes necessaris i bàsics per al seu funcionament ordinari, i que les 
plantilles de professors també són insuficients. Aquesta manca d’inversió 
passa a cobrir-se per mitjà de les aportacions de les famílies. La memòria 
conclou que és necessari incrementar la dotació dels mòduls dels 
concerts educatius per arribar a la gratuïtat, però no estableix ni un 
calendari d’aplicació ni una consignació al pressupost que permeti una 
millora en el finançament de les escoles. Això ha creat malestar en el 
col·lectiu de l’escola concertada i s’han iniciat un seguit d’al·legacions al 
Departament d’Educació. Es demana que el nou decret no s’aprovi fins que 
la comissió d’experts no determini el cost de la plaça escolar i que, 
aleshores, contempli un calendari de finançament per a l’increment dels 
mòduls econòmics dels concerts educatius que garanteixi la gratuïtat,  
permeti fer efectius tots els principis que incorpora el nou decret i eviti que 
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les famílies hagin de fer aportacions econòmiques per a aquests 
conceptes. 
Així que tinguem més informació sobre aquest tema us la farem arribar. 
 

2.3  Tots x tots 
Davant les necessitats de moltes famílies per poder assumir les despeses 
de l’escola, el 2014 vam iniciar el programa Tots x tots. El programa té 
com a objectiu la distribució de serveis (no recursos econòmics) entre els 
beneficiaris adscrits. Els beneficiaris del programa són alumnes matriculats 
al centre que tenen dictamen favorable de l’EAP i/o de Serveis Socials. 
Hem format una comissió que va assignant els recursos econòmics 
disponibles. Els recursos venen donats per famílies o particulars voluntaris. 
Podeu trobar en aquest Somelcim la butlleta per fer-se col·laborador o 
també a l’adreça https://www.elcimvilanova.cat/tots-x-tots/ 
Podeu trobar-hi també l’informe de com s’ha gestionat aquet programa en 
cursos anteriors. El curs passat 2018-2019 es van recollir donatius per 
valor de 3.840€ que es van destinar al menjador de 16 alumnes (370 
menús) als quals se’ls va garantir un àpat digne. També s’ha ajudat en la 
compra de llibres de text i material de 25 alumnes més.  
En aquest Somelcim us adjuntem la butlleta per si algú de vosaltres vol 
adherir-se al programa i fer un donatiu per al proper curs. 
 

3. FETS I GENT 
 

3.1 Fem cultura 
En aquests moments que estem confinats a casa s’han suspès tots els 
actes culturals que hi havia previstos, però s’han generat noves 
oportunitats. A l’enllaç http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/museus/virtuals/ 
podeu fer la visita virtual de molts museus, des del Prado a la visita de la 
Sagrada Família. És cert que no té el mateix encant de veure i tocar, però 
l’entrada és gratuïta i hi pots accedir en aquest moment que estan tancats 
al públic.  
 

3.2 Celebracions de Setmana Santa 
Com segurament ja sabeu, aquest any han quedat suspeses totes les 
celebracions de Setmana Santa a les parròquies de Vilanova i no podrem 
anar a la tradicional benedicció de rams. Ja beneirem el ram l’any que ve. 
Aquells que vulgueu participar de la Setmana Santa, ho podeu fer a través 
d’internet en les diferents celebracions que es proposen. Tot i així, 
segurament mai havíem celebrat una quaresma amb tantes privacions 
com la d’aquest 2020 i no havíem vist patir tanta gent a prop nostre com en 
aquesta Setmana Santa. Bona Pasqua quan arribi! 

https://www.elcimvilanova.cat/tots-x-tots/
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/museus/virtuals/


 

 
 

 

 

Jo, __________________________________________________________________________ (nom i cognoms)  

amb NIF/NIE/CIF ______________________________ vull participar voluntàriament al 

programa TOTSxTOTS que proposa l’Escola El Cim com a DONANT. 

Puc col·laborar mensualment en:  

 Complementar una beca de menjador d’un alumne (50€ mes aprox) 

 Cobrir l’import del material escolar d’un alumne (8€ mes aprox) 

 Per allò que la comissió consideri convenient (per import de ________€ mes) 

Puc col·laborar puntualment en: 

 Cobrir l’import de les colònies d’un alumne (entre 80 i 140€) 

 Cobrir l’import de les llicències digitals de ESO d’un alumne (uns 50€) 

 Cobrir l’import de les excursions d’un curs d’un alumne (uns 50€) 

 Cobrir l’assegurança complementària d’un alumne (uns 5€) 

 Per allò que la comissió consideri convenient  (per import de ________€) 

 

Dades:   Telèfon___________________________   Mail___________________________________________________ 

 Adreça_____________________________________________________Població_________________________ 

Dades bancàries: (codi IBAN) 
 

E S                            

 

 

Data i signatura 

 

Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament, seran introduïdes a la BASE DE DADES GENERAL 

D’ADMINISTRACIÓ titularitat de la FUNDACIO EL CIM DE VILANOVA I LA GELTRÚ a fi d’atendre la vostre sol·licitud i per informar-vos d’ofertes o 

promocions de la mateixa Fundació. En tot cas i en qualsevol moment, vostè pot consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-se que tractem 

les seves dades dirigint-se’n a les nostres oficines situades a la Plaça dels Cotxes, 3 de Vilanova i la Geltrú on li facilitaran els impresos oficials 

oportuns i adequats a la seva pretensió. 
 
 

Butlleta de col·laboració TOTSxTOTS 


