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1. INFORMACIONS GENERALS 
  

1.1 Festes del desembre 
Tal com us vam indicar al pla de centre, el dilluns 7 de desembre farem 
pont ja que el dimarts 8 de desembre, és la festa de la Immaculada. 
El dilluns 21 només hi haurà classe al matí. Podeu venir a buscar els 
nens i nenes que es quedin al menjador de 14 h a 15 h. 
Les vacances de Nadal començaran el dimarts 22 de desembre fins el 
dijous 7 de gener. Reiniciarem les classes del segon trimestre el 
divendres 8 de gener, si Déu vol i la salut ens ho permet,. 
 

1.2 Lliurament de notes i informes 
Les notes del primer trimestre seran en línia. Les famílies dels alumnes 
rebreu un correu dient que ja teniu accessible l’informe d’avaluació del 
primer trimestre. Divendres 18 de desembre a l’ESO, i dilluns 21 a 
primària.  
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1.3 Eleccions al Consell escolar de centre 
El Consell escolar de centre és l’òrgan que representa a tots els sectors 
que composen la comunitat educativa (famílies, alumnes, treballadors, 
titularitat i ajuntament), i que aprova les principals línies de funcionament 
de l’escola. Aquest curs tocava renovar la meitat dels seus membres (dos 
pares o mares, dos alumnes i dos mestres), però les eleccions s’han 
posposat a causa de la pandèmia. Malgrat això, els dos alumnes que 
estaven representats van acabar l’ESO el curs passat, i ocuparan les seves 
vacants els que van quedar com a suplents en les eleccions del curs 18/19. 
Són el Max Serrano i el Magí Caba, de 3r d’ESO. El Magí també serà el 
representant dels alumnes d’El Cim al Consell escolar municipal. Gràcies a 
tots dos per acceptar el repte. 
 

1.4 Felicitació de Nadal 
Com cada any per aquestes dates estem preparant la felicitació de Nadal 
que rebreu totes les famílies. Aquest any l’estan fent la Núria i l’Àngels. La 
Núria Raventós és alumna de 2n d’ESO i una gran artista, i l’Àngels Llopis 
és la seva mare i també és mestra de l’escola. Per al text hem manllevat un 
poema de Pere Casaldàliga, missioner claretià i bisbe de Sao Félix 
d’Araguaia, un referent del cristianisme compromès que ens va deixar 
aquest estiu als 90 anys. Esperem que us agradi. 
 

1.5 Recollida de productes higiènics 
Com cada curs aquest Nadal col·laborarem amb l’Economat de Càrites 
en la recollida de productes higiènics. La setmana del 9 al 18 de 
desembre podeu portar a l’escola sabó, gel, detergent, raspalls i pasta de 
dents, bolquers, compreses i tampons, però també podeu col·laborar amb 
d’altres productes d’higiene de la llar. L’escola ho farà arribar a l’Economat 
per poder-ho repartir a famílies que no hi tenen accés. 
 

1.6 “Posa’t la gorra” 
L’AFANOC (Associació de Familiars i Amics de Nens 
Oncològics de Catalunya) organitza com cada any 
aquesta campanya per recaptar fons. Per desgràcia el 
càncer infantil és un tema que a l’escola ens ha tocat 
de prop, i per això us demanem si hi voleu col·laborar.  
Podeu demanar la gorra, al preu de 8€, a la secretaria de la Rambla fins 
l’11 de desembre i us avisarem quan la tinguem a l’escola per passar-la a 
recollir. Podeu trobar més informació a https://posatlagorra.org/ 
 
 

https://posatlagorra.org/
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2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Simulacre d’incendis 
Com cada curs aquest primer trimestre hem fet el simulacre d’incendis de 
l’escola. A l’edifici de la plaça dels Cotxes l’edifici es va desallotjar en 2’30 
minuts, tot respectant els grups bombolla. A la Rambla es va fer en 4 
minuts, utilitzant les escales i les sortides previstes en el pla especial. Cal 
felicitar als alumnes per la seva col·laboració. 
 

2.2 Pagaments 
Colònies: el curs 2019/2020, per aquestes dates, les famílies vau realitzar 
la paga i senyal de les colònies. Degut a la pandèmia, es van haver 
d'anul·lar, però vam passar les reserves a aquest curs. Això vol dir que la 
paga i senyal de colònies només l'hauran de realitzar els alumnes de P3, 
els alumnes de 6è PRI (el curs 2019/2020, els alumnes de 5è són els únics 
que van poder anar de colònies) i els alumnes nous de 1r d'ESO o de 
qualsevol altre curs.  Rebreu una circular explicativa de cada curs amb 
l’explicació de les colònies. 
La paga i senyal és de 40€ pels alumnes de P3,  i de 60€ pels alumnes de 
6è i 1r ESO. Es realitzarà del 9 al 15 de desembre a secretaria, o bé per la 

web:  https://www.elcimvilanova.cat/pagaments-online/  

La piscina de 1r i 2n de primària va estar tancada però ja ha reprès les 
seves activitats. El segon pagament serà de l'1 al 8 de desembre a 
secretaria o bé per la web, i des de la piscina ens han comunicat que 
ajustaran els cobraments pel temps que ha estat la piscina 

tancada.  https://www.elcimvilanova.cat/pagaments-online/ 
 

2.3 Informacions de l’AMPA 
Davant les mesures adoptades durant l’evolució de la pandèmia, l’objectiu 
de l’AMPA ha estat poder garantir, en tot el possible, la continuïtat de les 
activitats extraescolars, fent aquelles modificacions necessàries i prioritzant 
sempre la prevenció i la seguretat, tant dels nens i nenes com del personal. 
Donat que l’evolució és incerta, s’han instal·lat uns focus al pati dels pins, 
per a garantir la visibilitat i poder aprofitar els espais al aire lliure el màxim 
possible. No tingueu cap dubte que la prioritat ha estat, i és, que els 
nostres fills/filles puguin tornar a fer esport entre amics i a l’aire lliure en un 
entorn segur. La nostra bústia sempre està oberta a suggeriments: 

secretariaampa@elcimvilanova.cat 
I us recordem que a les nostres xarxes socials l’Ofèlia ens visitarà cada fi 
de mes... 
 

https://www.elcimvilanova.cat/pagaments-online/
https://www.elcimvilanova.cat/pagaments-online/
mailto:secretariaampa@elcimvilanova.cat
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2.4 Tots x tots 
És el programa de solidaritat de l’escola El Cim per ajudar que nens i 
nenes de famílies de l'escola amb més dificultats econòmiques puguin 
accedir a tots els recursos i activitats que complementen la seva 
educació, ja sigui ajudant-los a accedir al material didàctic (llibres, 
llibretes, etc.), a les excursions amb la resta de companys, a llogar 
ordinadors portàtils (a l’ESO) o a quedar-se al menjador de l'escola ... 
Per seguir fent-ho ens cal la vostra participació, ja sigui en forma 
d'aportació puntual o periòdica. Podeu fer-les per transferència al 
compte ES64 2100 0404 9102 0018 8295 o directament a la secretaria. 
No oblideu emplenar el full adjunt i portar-lo a l'escola perquè us 
puguem fer el certificat per la renda, ja que tindreu 
importants deduccions fiscals en la declaració. 

 

3. FETS I GENT 
 

3.1 LOMLOE 
Aquest és el nom de la nova llei d’educació que està tramitant el govern 
d’Espanya. Neix controvertida amb el tema de la llengua vehicular i amb el 
paper de servei públic que exerceix l’escola concertada. Cal estar atent a 
les notícies, però també cal ser reflexiu i no deixar-se portar per les 
picabaralles polítiques que a vegades genera l’educació. Des de El Cim 
valorem el sistema lingüístic que estem aplicant, i que garanteix el 
coneixement i l’ús del català, el castellà i l’anglès. També creiem que 
com escola concertada exercim un servei públic que cal valorar, 
respectar i subvencionar adequadament per poder seguir endavant. 
 

3.2 Nadal a Vilanova 
Aquestes seran certament unes festes diferents, marcades per les 
restriccions que encara ens imposa el COVID per evitar el contagi entre les 
persones amb qui convivim. Aquest any no podrem veure el retaule de 
Nadal que es feia al pati de l’Ajuntament, ni podrem donar la carta als Reis 
durant la cavalcada del dia 5 de gener. Però si que podrem veure la 
cavalcada per la televisió, i visitar la Factoria dels desitjos, que 
s’instal·larà al Teatre Principal del 2 al 5 de gener.  
 

També com cada any la Creu Roja organitza la campanya "Els seus drets 
en joc" del projecte La Joguina Educativa amb la finalitat de poder garantir 
joguines noves a una quantitat aproximada de 600 infants que els deriven 
de Serveis Socials. Podeu col·laborar en aquesta campanya portant una 
joguina a l’escola fins el 18 de desembre. 


