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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Vídeo del 25è aniversari
El divendres 26 de novembre vam celebrar l’acte
institucional del 25è aniversari de l’escola. Un acte on vam
presentar el vídeo que hem estat elaborant durant aquest primer trimestre
amb els alumnes i que vol representar l’escola que volem projectar cap al

futur. L’hem pogut realitzar amb l’ajuda d’en Pere Puig, pare d'exalumnes de
l’escola, que ha fet de guionista, productor i editor. Avui el volem presentar a
tota la comunitat educativa. El podeu veure al nostre canal de Youtube de
l’escola clicant aquí

1.2 Cantada de nadales
Per acabar amb la celebració del 25è aniversari hem
preparat una activitat en què participaran tots els
alumnes de l’escola. Dimecres 22 de desembre al matí,
ens repartirem per diferents places de la ciutat per fer
arribar la música arreu. Acabarem amb una cantada
conjunta al parc de Baix a Mar. Rebreu una circular
específica amb la tota la informació.

1.3 Felicitació de Nadal
Com cada any per aquestes dates, estem preparant la felicitació de Nadal que
rebreu totes les famílies. Aquest curs, la creació artística ha estat a càrrec de la
Clàudia Borras, alumna de 4t d’ESO. Moltes gràcies, Clàudia, has sabut captar
l’essència del Nadal en el dibuix que has realitzat.

1.4 Festes del desembre
Tal com indica el pla de centre, dilluns 6 és festiu. Dimats 7 de desembre farem
pont ja que el dimecres 8 de desembre torna a ser festa, la Immaculada.
El dimecres 22 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 dijous 23 de desembre i s’allargaran fins el
diumenge 9 de gener. Ens retrobarem el dilluns 10 de gener de 2022.

1.5 Lliurament de notes i informes
Les notes del primer trimestre, les rebreu en línia. Les famílies dels alumnes
rebreu un correu dient que ja teniu accessible l’informe d’avaluació. Dimarts 21
de desembre a l’ESO, i dimecres 22 a Primària a la plataforma Clickedu.

1.6 Eleccions al Consell escolar de centre
El Consell escolar de centre és l’òrgan que representa a tots els sectors que
componen la comunitat educativa (famílies, alumnes, treballadors, titularitat i
ajuntament), i que aprova les principals línies de funcionament de l’escola. El
passat dia 22 van haver-hi les votacions per renovar dos membres del
professorat, un alumne i un representant de les famílies. Els resultats de les
votacions ens indiquen que l’Ariadna Bernadàs (representant dels alumnes),
l’Albert Miret (representant les famílies) i el Joel Valldosera i la Sílvia Casas
(representants del professorat) seran els nous membre d'aquest òrgan.
Aprofitem per agrair la participació dels darrers anys a l’Oriol Homs, a l’Araceli
Fernández, al Jordi Garciapons i al Magí Caba.

1.6 Recollida de productes higiènics
Com cada curs, aquest Nadal col·laborarem amb
l’Economat de Càritas en la recollida de
productes higiènics. La setmana del 13 al 17 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. Els alumnes del Migdia de Voluntariat de l’ESO
seran els encarregats de fer-ne difusió entre els alumnes i de fer arribar els
productes recaptats a l’Economat per poder-los repartir a famílies que els
necessiten.
Moltes gràcies per endavant per la vostra col·laboració!

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Pagaments
Colònies: Durant el mes de desembre s’hauran de realitzar les pagues i senyals
dels alumnes que vagin de colònies, excepte els de 5è de Primària i els de 1r
d’ESO, que ja les han gaudit. Les famílies d’Infantil i Primària rebreu una circular
explicativa per cada curs amb tots els detalls, les de 2n, 3r i 4t d’ESO ja l’heu
rebut. El pagament es farà del 9 al 15 de desembre a través de la web
https://www.elcimvilanova.cat/pagaments-online/

Piscina: A aquelles famílies de 1r i 2n de Primària que teniu domiciliat el rebut de
l’escola, el dia 2 de gener se us passarà el del 2n pagament de la quota de
l’activitat de natació.

2.2 Informacions de l’AMPA
Amb el trimestre gairebé acabat, podem dir que les extraescolars han sigut tot un
èxit, gràcies! I si el nens i nenes volen continuar durant el 2n trimestre, a partir
del dilluns 13 podeu fer-nos arribar les inscripcions, justificant de pagament i
declaració responsable (per a noves inscripcions) al correu de l’AMPA:
secretariaaampa@elcimvilanova.cat
Aquest mes estigueu atentes/s als vostres delegats
perquè torna l’Ofèlia amb un conte per Nadal, i els
Dissabtes a El Cim: Ens retrobarem fent un
guarniment de Nadal.
TOTS SOM AMPA, TOTS SOM EL CIM

2.3 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, perquè puguin accedir a
tots els recursos i activitats que complementen la seva educació, ja sigui ajudantlos a comprar el material didàctic (llibres, llibretes, etc.), pagar les excursions,
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-ho per transferència al compte ES64 2100 0404
9102 0018 8295 o directament a secretaria.
No oblideu emplenar el full que trobareu a https://www.elcimvilanova.cat/totsx-tots/ 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 Premi Carta a un Maltractador 2021
La Cèlia Capdet, alumna de 3r d’ESO de l’escola, ha guanyat el primer premi
de la Carta a un Maltractador, concurs impulsat per l’Associació de Dones la
Frontissa i la Regidoria de Convivència i Equitat. El certamen es convoca
anualment per promoure la sensibilització del jovent davant la violència
masclista, en el marc de la commemoració del Dia internacional contra la
violència vers les dones, el 25 de novembre. La Cèlia ha quedat la primera
entre els 136 alumnes dels 6 centres de Vilanova que hi han participat amb
una carta que podeu llegir clicant: CARTA PREMIADA

3.2 Activitats pro viatge fi d’etapa
Els alumnes de 4t d’ESO realitzaran el seu viatge de final d’etapa a Itàlia al
mes d’abril. Per tal de recaptar diners per a finançar-lo estan realitzant
diferents activitats.
El divendres 3 i 10 de desembre a la tarda vendran ponsèties de Nadal a
l’edifici de la Rambla i també podreu adquirir números pel sorteig d’una súper
panera en què tots els alumnes hi han participat, que es sortejarà el 17 de
desembre.

3.3 Activitats per la Marató de TV3
Com tots bé sabeu, la Marató de TV3
d’aquest any va dedicada a les malalties
mentals. Amb el lema “la marató que trenca
murs” vol recollir fons per a l’estudi i
tractament d’aquestes malalties. L’escola,
com cada any hi vol participar i col·laborar.
Els alumnes de cicle superior, com cada any, estan preparant un acte per
recollir fons per poder-hi contribuir. Divendres 17 de desembre us esperem
amb esperit col·laborador. Uns dies
abans rebreu informació més detallada
de l’activitat.

3.4 Activitats de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova
La Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú ha programat
diferents activitats per aquestes festes. Podeu veure tot el programa en
aquest document: ACTIVITATS NADAL BIBLIOTEQUES

3.5 Nadal a Vilanova
Carta als Reis d’Orient: Com l’any passat, des de
l’Ajuntament ens faran arribar la bústia per a enviar les
cartes al patge Eliseu. La tindrem a l’escola, a l’edifici de
la Rambla, del 20 al 22. També ens facilitaran fanalets per
als més petits per tal d’acompanyar als Reis durant la
cavalcada en què en comptes de l’Eliseu, una nova
Cartera Reial els acompanyarà.
Els Pastorets: El Círcol Catòlic, com cada any, representa aquesta típica obra
de Nadal en la versió de Folch i Torres. Aquest any en versió clàssica i infantil .
Aquí hi trobareu el detall de les funcions i com adquirir les entrades.

3.6 Posa’t la gorra
El “Posa’t la Gorra!” torna amb una gorra més exclusiva que mai i d’edició
limitada, amb un cost de 8€ i tallatge únic. Ha estat creada per l’artista
japonesa Mari Ito , qui basa tota la seva obra en el naixement del desig, a
través de flors i plantes exòtiques plenes de color, que donen vida a cares
somrients nascudes en jardins de somnis.
Amb aquesta campanya, l’AFANOC (Associació de Familiar i Amics de Nens
Oncològics de Catalunya)vol que, entre tots i totes, ajudem als Xuklis a seguir
pintant futurs i posar en valor els més de 2.000 acolliments realitzats a La Casa
dels Xuklis, una casa d’acollida per a les famílies amb un infant o adolescent
amb càncer que s’han de desplaçar de les seves localitats d’origen per venir a
rebre tractament als hospitals de referència de Barcelona.
Podeu encarregar la vostra gorra per correu electrònic a
secretaria.rambla@elcimvilanova.cat fins
el l’12 de desembre i i us avisarem quan
arribin. Trobareu més informació a
https://posatlagorra.org/

