
 

 

  

EL SUMARI 
   

1. INFORMACIONS GENERALS 
1.1 Seguim amb la Covid-19 
1.2 Setmana del Medi Ambient 
1.3 Preavaluacions a l’ESO 
1.4 Santa Cecília 
1.5 Vacunes a 6è  
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
2.1 Nou termini per apuntar-se al menjador 
2.2 Pagaments i rebuts 
2.3 Informacions de l’AMPA 
2.4 Subvencions per a infants amb diversitat funcional 
2.5 Obres al pati de la Casa d’Empara 

 

3. FETS I GENT 
3.1 Loteria de la Casa d’Empara 
3.2 Setmana de la ciència 

 

1. INFORMACIONS GENERALS 
  
1.1 Seguim amb la Covid-19 
Com segur que heu anat seguint a les notícies, el Covid-19 segueix entre 
nosaltres, i durant l’octubre ha anat augmentant el número de casos i índex 
de contagi, per això és molt important que no abaixem la guàrdia i 
extremem les mesures de protecció (mascaretes, rentat de mans, 
distància social, evitar les trobades lúdiques amb més de sis persones ...).  
Us recordem alguns punts de la normativa a l’escola: 
 

 Les persones que veniu a buscar nens heu de portar mascareta. 

 Al pati de la Rambla, només pot entrar un adult per infant. 

 Cal estar-hi el mínim de temps possible.  

 Eviteu berenar dins del recinte del pati de l’escola, millor anar a 
fer-ho a casa preservant totes les mesures de seguretat. 
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Durant el mes que ara acabem, a l’escola ja hem hagut se suspendre 
algunes activitats a causa de l’augment de les mesures restrictives i hi ha 
molta gent de la comunitat educativa que s’ha hagut de fer la PCR. A 4t 
d’ESO Omega hi va haver un positiu que va obligar a fer la PCR a tota la 
classe i a la tutora i tots van donar negatiu. La classe però va estar en 
quarantena. 
 

1.2 Setmana del Medi Ambient 
La celebrem del dilluns 9 al divendres 13 de novembre. Durant tota la 
setmana, els diferents cursos farem activitats de sensibilització sobre la 
cura del planeta i les accions que podem portar a terme per tenir una 
actitud responsable. Seguirem treballant  el projecte que vam iniciar el curs 
passat: consum sostenible i responsable. Aquest tema està connectat 
amb els continguts del projecte anterior, sobre el malbaratament 
alimentari, però amplia els objectius i possibles accions al consum en 
general. Segur que és un bon moment per replantejar actituds 
domèstiques. 
 

1.3 Preavaluacions ESO 
A partir del 2 de  novembre les famílies d’alumnes d’ESO rebreu les 
preavaluacions del primer trimestre. Aquest curs no seran en paper sinó 
que les rebreu per correu electrònic. Aquest document ens ajuda a encarar 
el final d’aquesta avaluació i poder canviar algunes coses si no estan 
funcionant prou bé.  
 

1.4 Santa Cecília 
És la patrona de la música, i la seva festa s’escau el diumenge 22 de 
novembre. Al Cim ens agrada molt la música, i per això ho celebrem. A 
l’edifici de la Rambla, durant la setmana, farem audicions de música amb 
en Joan Pinós. Les classes de 3r de primària també aniran a les 
audicions de Santa Cecília que fan al Conservatori Mestre Montserrat de 
Vilanova.  
 

1.5 Vacunes a 6è 
El proper dimecres 4 de novembre els alumnes de 6è rebran la primera 
dosi de vacunes. Les famílies implicades heu de respondre la 
comunicació del Clickedu tant si autoritzeu que posin la vacuna al vostre fill 
com si no. Durant la setmana també haureu de portar l’original del carnet 
de vacunes. Els administraran la triple vacuna d’hepatitis A, de varicel·la i 
de meningococ, i a les noies també la de la prevenció del papil·loma. 
Ens sembla important que els infants i joves estiguin vacunats, i que ho 
facin a l’escola ho facilita. 
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2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Nou termini per apuntar-se al menjador 
Des de l’inici de curs, el servei de menjador només funciona per a alumnes 
fixos que es van inscriure abans del 14 de setembre. Tot i així hi ha 
famílies que heu tingut canvis laborals i us ha canviat la situació. Per això, 
hem obert un nou termini per inscriure’s al menjador, de manera fixa 
per a tot el curs, del 2 al 13 de novembre, i començar a gaudir del servei 
la setmana del 16 al 20 de novembre. Els que hi esteu interessats poseu-
vos en contacte amb la secretaria de la Rambla. En alguns cursos, com 
P5, 5è de primària i tots els cursos de l’ESO, no serà possible inscriure-us 
perquè ja hi ha molts alumnes apuntats.  
 

2.2 Pagaments i rebuts 
El curs passat vau pagar dos rebuts d’excursions de 30€, un al novembre i 
l’altre al gener. Degut a la pandèmia i al tancament de l’Escola, no es van 
poder realitzar les activitats programades i només es van consumir uns 30€ 
aproximadament de l’import total. Això vol dir que encara hi ha un saldo al 
vostre favor, diferent per a cada curs. És per aquesta raó que aquest mes 
de novembre només girarem el rebut d’excursions als alumnes nous. 
Esperem poder seguir gaudint d’aquestes sortides i excursions adaptades 
a la nova normativa escolar.  
Us recordem també que al mes de setembre us vam passar la quota única 
anual de 6,20 € per l’assegurança dental i d’ulleres. Si algun alumne té 
algun accident relacionat amb les dents o les ulleres, que el personal del 
centre pugui confirmar que ha estat dintre de l’escola o en horari lectiu, us 
podeu posar en contacte amb secretaria per gestionar l’assegurança. 
 

2.3 Informacions de l’AMPA 
Transcorregut el primer mes d’activitats extraescolars  volem valorar molt 
positivament el desenvolupament d’aquestes, així com la col·laboració de 
les famílies. Monitors, monitores, i els/les alumnes estan fent una gran 
feina i s’han adaptat a les noves mesures sense cap problema. 
Aquest curs, la quota de l’AMPA s’ha fraccionat en dos pagaments; el 
primer es passarà per rebut domiciliat aquest mes de novembre i serà de 
25€. Pels 20€ restants,  esperarem l’evolució del curs. 
En breu us serà informada la data de l’assemblea anual de l’AMPA que 
enguany serà virtual. Qui vulgui participar ha d’enviar un correu a: 
secretariaampa@elcimvilanova.cat 
També podeu enviar, a la mateixa adreça, aquells temes que us agradaria 
llegir a la revista  Som, la revista del AMPA i l’escola El Cim 

mailto:secretariaampa@elcimvilanova.cat
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Finalment  dir-vos que des de la Biblioteca de l’AMPA us han preparat una 
sorpresa per la castanyada. Estigueu pendents del mòbil i de les xarxes. 
 

2.4 Subvencions per a infants amb diversitat funcional 
Encara es poden presentar sol·licituds per a subvencions de suport per a 
infants amb diversitat funcional: 
És una ajuda destinada a infants amb una discapacitat igual o superior al 
33% que volen participar en les activitats extraescolars. 
El termini per a presentar les sol·licituds acaba el 10 de novembre al 
link: https://www.vilanova.cat/infancia/sollicitud_subvencions-  
 

2.5. Obres al pati de la Casa d’Empara 
Durant aquest mes de novembre hi haurà obres al pati de la Casa 
d’Empara. Estan posant un transformador elèctric nou, i s’han de fer rases. 
També canvien la porta del carrer Escolapis. Actualment la separació de 
l’activitat escolar i la residencial és molt estable, però us ho notifiquem per 
si us pot ocasionar alguna molèstia. 
 

3. FETS I GENT 
 

3.1 Loteria de la Casa d’Empara 
Com ja és tradició la Casa d’Empara ens proposa la seva loteria per 
aquestes festes de Nadal. Aquest any, però, no la trobareu a les 
secretaries de l’escola sinó que haureu d’anar directament a la porteria de 
la Casa d’Empara, Rambla Josep Tomàs Ventosa, 20. Molta sort! 

 
 

3.2 Setmana de la Ciència 
La 25a Setmana de la Ciència se celebrarà a Catalunya del 14 al 29 de 
novembre. Aquest esdeveniment ens dona la possibilitat d’accedir a molts 
llocs i a moltes activitats que ens apropen i ens motiven al món científic. 
N’hi ha per totes les edats. Podeu trobar més informació a 
https://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/frontend/activitats.asp 

https://www.vilanova.cat/infancia/sollicitud_subvencions-
https://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/frontend/activitats.asp

