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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Inici de curs
Comencem amb il·lusió aquest nou curs, després de molt de temps sense
trobar-nos a l’escola. És un curs diferent marcat per la pandèmia del
COVID-19 que des del curs passat ha alterat el ritme del món.
Durant les reunions de famílies que hem celebrat en línia durant el mes de
setembre, ja us hem informat de les adaptacions dels horaris per evitar
trobar-nos massa gent a les entrades i sortides. És important que tots ens
omplim de paciència i intentem seguir les consignes, també en les estones
d’abans d’entrar a l’escola i un cop marxem cap a casa.
Podeu consultar a la web la documentació específica d’aquest curs que
tracta del tema, especialment els documents següents:
• Pla d’organització de l’Escola El Cim per al curs 2020-2021
• Pla de centre curs 2020-2021
• Protocol de treball digital 2020-2021
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Podeu fer-nos arribar qualsevol dubte, consulta o suggeriment pels canals
habituals, i us agraïm d’entrada la vostra comprensió i col·laboració.

1.2 Benvinguda a les noves professores
Al marge de les possibles baixes i les consegüents substitucions que es
puguin donar al llarg d’aquest 2020-2021, en aquest nou curs que
comencem s’han integrat a l’equip docent de l’escola la Raquel Berengué
a primària, i la Maria Armengol a l’ESO. També comptarem amb la Marta
Cuberos com a reforç que ens ha concedit el Departament d’Educació per
a fer front a les mesures extraordinàries per el COVID-19. Els donem la
benvinguda a aquest nou curs.

1.3 Canvi en els dies de lliure disposició
Hem aprofitat la primera reunió del Consell Escolar de Centre, el dilluns 14
de setembre, per proposar un nou dia de lliure disposició per al curs 20202021, ja que el 17 de febrer, Dimecres de Cendra, no és possible ja que hi
ha convocades les proves diagnòstiques de 4t d’ESO. S’ha decidit i aprovat
que sigui el divendres 12 de febrer, divendres de carnaval.

1.4 Festivitat de Sant Vicenç de Paül
Quan fa 25 anys es van fusionar les escoles Immaculada Concepció i La
Miraculosa, per donar lloc a El Cim (C.I.M = Col·legi Immaculada
Miraculosa), cada una celebrava les seves pròpies festes, molt lligades al
carisma de les congregacions, les Missioneres de la Immaculada
Concepció i les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paul. Al marcar les
noves dates a celebrar a El Cim, els membres del patronat d’aquell
moment van decidir que serien el 27 de setembre, que és Sant Vicenç de
Paül, el 27 de gener, que és la diada de les missions de la Immaculada
Concepció, i el 27 d’abril que és la Mare de Déu de Montserrat.
És amb aquest esperit que treballarem a la classe aquesta primera
festivitat del curs aprofundint amb el que Sant Vicenç i les Filles de la
Caritat (de qui en fou fundador) fan i han fet per millorar els drets i les
condicions de vida dels col·lectius més desafavorits.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Sons
Sons és l’oferta de formació musical extraescolar que ofereix l’escola a
l’edifici de la Rambla sota la direcció de la Marta Tous, mestra de música
de El Cim. Els nens i nenes a partir de P-4 fins a l’ESO poden rebre
classes de llenguatge musical i de diferents instruments: piano, guitarra
clàssica i elèctrica, bateria, baix elèctric, violí, flauta travessera, flauta de
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bec i clarinet. També hi ha un grup de cant coral. La matrícula, la podeu fer
on-line a la web de l’escola https://www.elcimvilanova.cat/sons/
Les classes de Sons començaran el dilluns 28 de setembre i acabaran el
28 de maig. En cas de clausura de l’escola, les classes se seguiran online.

2.2 Informacions de l’AMPA
En aquesta represa de l’activitat escolar, el primer de tot és donar la
benvinguda al nou curs. L’AMPA ha estat treballant molt per adaptar i
poder tirar endavant les activitats extraescolars per aquest curs i ja heu
rebut una extensa circular amb les informacions de les activitats juntament
amb el Pla d’organització d’extraescolars 20-21, amb mesures d’higiene,
entrades i sortides, etc. S’han intentat mantenir el màxim d’activitats,
adaptant-les al nou temps.
Les inscripcions seran telemàtiques. La documentació s’haurà d’enviar
per mail a secretariaampa@elcimvilanova.cat i els infants quedaran inscrits a
l’activitat segons l’ordre d’arribada dels correus. Les famílies que no
disposin d’opció telemàtica per a fer la inscripció, hi haurà la possibilitat
d’enviar un mail a secretariaampa@elcimvilanova.cat demanant cita prèvia
per realitzar la inscripció de forma presencial a la secretaria de l’AMPA,
sempre fora de l’horari escolar. Les activitats començaran el dilluns 28
de setembre. Recordeu que us podeu posar en contacte amb l’AMPA a
través del correu i a través del vostre delegat de classe. Molt bon curs!!

2.3 Tots x tots
Aquest projecte es va iniciar a l’escola El Cim per intentar garantir l’equitat
entre tots els alumnes. El programa segueix comptant amb un petit nombre
estable de donants, 12, que garanteixen unes entrades d’uns 300€
mensuals durant el curs. També algun donant esporàdic i puntual. A la web
de l’escola https://www.elcimvilanova.cat/tots-x-tots/ podeu trobar més
informació del projecte i les memòries de cursos anteriors.
De cara al proper curs la previsió és garantir una partida per ajudes al
menjador escolar, una altra per sortides i excursions, i una tercera per
ordinadors i material informàtic per alumnes que no ho tenen garantit. Si
alguna família vol fer-se donant del programa Tots x tots, o bé necessita
ser-ne beneficiari, es pot posar en contacte amb la secretaria del centre.

2.4 Ajuts per alumnes amb NESE
El Departament d’Educació convoca ajuts per a alumnes amb necessitat
específica de suport educatiu. Per sol·licitar-los cal acreditar certificat d’un
Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) o d’un Departament
d’Orientació depenent de l’Administració Educativa, o certificat de
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discapacitat. Es pot sol·licitar per internet. El termini acaba el 30 de
setembre. Aquest és el link des d'on podreu presentar la sol·licitud:
https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerioNEE?category= Les famílies que hi podeu accedir, podeu demanar més

informació a la secretaria de l’escola.

2.5 Claki: recollida d’oli usat
Com en cursos anterior des d’Agenda 21 – escola verda ens animen a
participar en aquest projecte. Les famílies que vulgueu hi vulgueu participar
per fer la recollida d’oli domèstic per portar-lo a reciclar, podeu adquirir un
recipient “Claki” (1,5€) que us emporteu a casa per anar omplint amb l’oli
usat. El vostre fill/a el porta a l’escola quan ja està ple. El dia de recollida
és el dimecres. En donar el seu Claki, en rep gratuïtament un altre de buit
per poder continuar la recollida a casa. Aquest procediment l’anem
mantenint durant tot el curs.

3. FETS I GENT
3.1 Decés de l’Enric Figueras
Durant aquest estiu, el 22 de juliol, va morir l’Enric Figueras, que fou
membre del patronat de l’escola El Cim el període del 2009 al 2012
L’Enric va formar part de l’equip de la Casa d’Empara que va tirar endavant
el projecte de l’escola El Cim en els seus inicis, i sempre es va sentir molt
vinculat a l’escola. El nostre agraïment a la tasca feta. Descansi en pau.

3.3 Catequesi a les parròquies
Durant aquest setembre començaran les inscripcions per a la catequesi
de Primera Comunió per als nens i nenes de 3r de primària. Se segueix
durant dos cursos per acabar amb la celebració d’aquest sagrament
d’iniciació cristiana quan fan 4t. S’ofereix a les quatre parròquies de
Vilanova i la Geltrú, i ens ha arribat la informació següent:
• Parròquia de Sant Joan. És els dimarts de 17.30 a 18.30h, als
locals de la parròquia, carrer de Joan Llaverias, 18. Les
inscripcions són el dimecres 30 a les 17.30h
• Parròquia de Sant Antoni. És els divendres de 17.30 a 18.30h,
als locals de la rectoria, plaça Llorens Garriga, s/n. Inscripcions a
finals de setembre. Podeu trobar més informació a
•

catq1stantoni@gmail.com

Parròquia de Santa Maria de la Geltrú. És els diumenges d’11 a
12h, als locals de la rectoria, carrer de la Rectoria, 1. Inscripcions a
finals de setembre. Més informació a catequesigeltru@gmail.com

