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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Seguim amb les mesures COVID-19
Ja gairebé tots estem acostumats a les noves fórmules organitzatives
d’entrades i sortides per evitar el contagi i poder seguir la traçabilitat
del virus del COVID-19. Us volem agrair l’esforç que feu per:
 Arribar a la vora de l’escola a la vostra hora d’entrada, ni
abans ni després.
 Esperar el vostre torn d’entrada ordenadament i respectant la
distància.
 Dispersar-vos de seguida que sortiu de l’escola.
 Entrar només un adult per família a recollir els infants.
Malgrat tot, algunes famílies que porten els infants a l’edifici de la
Rambla ens han fet arribar el seu neguit amb els que es queden a
berenar en grup a la Rambla després de la sortida, molts sense
mascareta. De moment és més prudent que cadascú s’allunyi de
l’edifici de l’escola i si és possible vagi a berenar a casa.
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En cas de pluja, l’única possibilitat és seguir fent la recollida dels
infants de l’edifici de la Rambla al pati. Si els nens i nenes tenen un
paraigua o una capelina a l’escola (amb el nom) pot protegir-los de la
pluja. Les escales s’han assegurat amb cinta antilliscant per poder
seguir utilitzant-les en cas de pluja. Estem pensant, però, un pla B per
a les nenes i nens de P3, P4 i P5 en cas de forta pluja o temporal.
De moment a l’escola hi ha hagut 22 alumnes que s’han fet el PCR per
sospita o símptomes del virus. Els resultats que coneixem fins el
moment són negatius, però no podem abaixar la guàrdia. El passat
21 de setembre una monitora de menjador sí que va donar positiu en la
prova del COVID-19, i durant aquesta setmana el grup d’alumnes de P3
que estaven amb ella han quedat confinats a casa. Divendres ja podran
tornar a l’escola si la prova PCR és negativa i no tenen símptomes.

1.2 Mares i pares delegats de curs
En aquestes primeres setmanes de funcionament, també han sigut molt
importants les mares i pares delegats de curs, que han rebut les vostres
inquietuds i les han fet arribar a l’escola. És una feina voluntària, i cal
tenir en compte que els hem facilitar la tasca i no abocar-los els
nostres neguits sense més. Us adjuntem la relació de delegats i
delegades d’aquest curs 2020-21, agraint-los el seu compromís:
curs

P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t
5è
6è

classe

Bastoners
Mulasses
Castellers
Farigola
Atzavara
Olivera
Ginesta
Calabruixa
Alzina

curs

α
2n δ
3r
λ
4t
τ
SIEI γ
1r

delegada/-t

classe

Sara Noguera
Lourdes Tort
Esperança Espada

Meritxell Serra
Jennifer Jiménez
Montse Grande
Elisabet Arnó
Eli Sauch
Mabel Martínez

delegada/-t

Aurèlia Rafael

Diables
Dracs
Gegants
Romaní
Lligabosc
Dent de Lleó
Margalló
Bruc d’hivern
Garrofer

delegada/-t

β Rossana Rion
Rosa Inglada
ε Àngels Llopis
Noemí Parera
π Laura Carrizo
Sandra Palacios Ω Xènia Milà
Juanjo Álvarez

delegada/-t

Jessica Contreras
Marina Viso
Alba Marfil
Coral Ausín
M. Àngels Cot
Mònica Arcusa
Mireia Pinilla
Ivana Roig
Isabel López
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1.3 Calendari octubre
Dilluns 12 d’octubre, l’escola romandrà tancada. És festa per celebrar
la Mare de Déu del Pilar.

1.4 Colònies 1r d’ESO
Els dies 28, 29 i 30 d’octubre teníem previstes les colònies de 1r d’ESO
a la casa Els Estanys, a Capmany (Alt Empordà). Com que els índex de
contagi del COVID a Catalunya tornen a ser molt alts, la prudència ens
ha fet ajornar-les fins el mes de març.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Piscina a 1r i 2n de primària
A causa del COVID-19, l’esportiu La Piscina ha canviat els protocols
per poder fer l’activitat de natació que ofereix a les escoles. És per això
que aquest curs hi assistiran només els alumnes de 1r i 2n de primària,
que ja havien començat el curs passat, i els de P5 esperaran un curs a
poder fer natació amb l’escola. Hi aniran en dies diferents amb el seu
grup bombolla en comptes d’anar les dues classes del mateix grup
juntes. La capacitat dels vestidors també és menor. Des de l’escola
hem fet arribar el protocol de l’Esportiu La Piscina a les famílies
d’aquests cursos. L’activitat ja ha començat aquesta setmana.

2.2 Informacions de l’AMPA
Les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA s’han iniciat
aquesta setmana amb moltes ganes tant per part dels monitors com per
part dels infants i joves.
Hem treballat molt i continuarem treballant per a què les activitats
funcionin el millor possible, tenint molt en compte totes les mesures a
adoptar per oferir la màxima seguretat a tots els participants i a les
famílies. Us demanem que respecteu els horaris d’entrada i sortida de
les activitats que podeu consultar al Pla d’Organització de les
extraescolars, a la web de l’escola.
De moment, el despatx de l’AMPA continuarà tancat. Qualsevol
comunicació
amb nosaltres la podeu fer
via
mail a
secretariaampa@elcimvilanova.cat o mitjançant el vostre delegat de
classe.
En breu rebreu informació referent al cobrament de la quota d’associat
a l’AMPA d’aquest curs i de la celebració de l’Assemblea Ordinària.
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Esperem poder gaudir al màxim de les activitats, cuidem-nos i recordeu
que TOTS SOM AMPA, TOTS SOM CIM!

2.3 Sons
Aquesta setmana han començat també les classes de Sons, de música
i instruments. Aquest curs serà una mica diferent i hem ofert la
possibilitat a alguns alumnes a fer els classes a l’edifici de la Rambla o
al de la plaça dels Cotxes, per evitar interferències. Per al mes de
desembre estem pensant unes audicions diferents, que no suposin la
reunió de moltes persones alhora. Caldrà estar atent a com evoluciona
la normativa COVID per poder fer un bon concert al final de curs.

3. FETS I GENT
3.1 El Cim, plató de cinema
El proper diumenge 4 d’octubre hi haurà un rodatge a la plaça dels
Cotxes. L’edifici de l’escola formarà part del decorat, simulant un banc,
Segur que quan estrenin la pel·lícula ens farà molta gràcia veure el
nostre entorn quotidià transformat en una altra cosa.

3.2 Fem cultura a Vilanova
En aquest esforç per tornar a la normalitat, la Xarxa d’espectacles de
Vilanova i la Geltrú i el Teatre Principal, ja han endegat la programació,
adaptant l’aforament i les mesures que garanteixin la seguretat dels
assistents.
Aquest diumenge 4 d’octubre, a les 18h, podeu gaudir del primer
espectacle infantil de teatre i titelles per a infants a partir de 3 anys. La
companyia Sgratta ens porta De què fan olor els pets?, la història
d’en Jonàs que no hi sentia de nas. El preu és de 6,5 €.
L’Auditori Eduard Toldrà també reobre les portes, i el diumenge 11
d’octubre, a les 12h i a les 18h, podeu gaudir del concert de El pot
petit, un concert màgic i participatiu amb vuit músics dalt l’escenari,
titelles i teatre per gaudir amb família. El preu també és de 6,5€
La darrera proposta que us fem arribar és el diumenge 25 d’octubre, a
les 18 h i a les 20 h, en que els Brodas Bros ens portaran una
sorprenent combinació de dansa urbana, llums, tecnologia i música.
Podeu
trobar
més
informació
de
tot
plegat
a
http://www.escenavilanova.cat/

