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Just en el pic de la tercera onada del COVID us fem arribar aquest nou 
Somelcim. El 18 de gener el personal de l’escola es va fer la prova PCR 
per saber si eren portadors del virus. En total, entre docents, no 
docents, personal de neteja, menjador, Sons... van fer la prova més de 
vuitanta persones. Totes van donar negatiu. Tot i així a l’escola sovint 
hi ha persones (alumnes i treballadors) que s’han de quedar a casa per 
contacte estret amb positius o són positius ells mateixos. Entre aquests 
casos hi ha hagut un cas a 1r d’ESO Alfa, que ha estat fent 
quarantena a casa. Es van fer la prova PCR i cap més alumne de la 
classe va donar positiu. Ja veieu que encara no podem abaixar la 
guàrdia, per això us recordem que, al pati de la Rambla, vingueu 
només una persona per família a buscar els nens i nenes, i eviteu 
berenar dins el pati. 
 

1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 Reunions de famílies 
Tal com us vam avançar al Somelcim del gener, aquest febrer farem les 
segones reunions de famílies del curs. Seran en format virtual i rebreu 
una circular amb l’enllaç per la primera part de la reunió, que serà la 
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plenària amb l’equip directiu, i un altre per a la segona part que serà 
amb el grup classe i el tutor o tutora. Ja sabeu que la vostra assistència 
i implicació és important per millorar l’educació dels vostres fills i filles.  
Les dates i horaris són: 
 

Dilluns 1 de febrer a les 18 h  P3, P4 i P5 
Dimarts 2 de febrer a les 18 h 1r, 2n, 3r i SIEI de primària 
Dimecres 3 de febrer a les 18 h 4t, 5è i 6è de primària 
Dilluns 8 de febrer a les 18 h 1r, 2n i SIEI d’ESO  
Dilluns 8 de febrer a les 17.30 h 3r i 4t d’ESO 
 

1.2 Portes obertes  
Durant aquest trimestre hi haurà les preinscripcions per al proper 
curs 2021-2022. L’escola ofereix 48 places a P3 per a nenes i nens 
nascuts el 2018. També hi ha algunes places a P4 (6), P5 (2), 1r (1), 3r 
(1) i 5è (1) de primària. A l’edifici de la plaça dels Cotxes tenim 10 
places per a alumnes que han de cursar 1r d’ESO. Si sabeu de 
famílies interessades en aquestes places els ho podeu fer saber i que 
s’animin a venir a les portes obertes. Ja sabeu que la millor publicitat 
que pot tenir una escola és la que comuniqueu les pròpies famílies. 
Podeu trobar molta informació de l’escola a la renovada web a 
www.elcimvilanova.cat 
Com que seguim aplicant mesures restrictives a causa de la pandèmia 
del COVID, farem les portes obertes en moments en què l’escola 
estigui buida i desinfectada. A l’edifici de la Rambla seran els 
dissabtes 27 de febrer i 6 de març al matí, i el divendres 5 de març 
a la tarda. A la plaça dels Cotxes seran el dissabte 6 de març al matí. 
Cal demanar cita prèvia per telèfon (938930280) o per correu electrònic 
info@elcimvilanova.cat  
Els i les alumnes de 6è de l’escola que el proper curs aniran a fer 
l’ESO a la plaça dels Cotxes, hi aniran a fer la visita el 24 de febrer. 
Les famílies també podeu demanar visita a les portes obertes, tot i que 
us farem una reunió de famílies específica durant el tercer trimestre. 
 

1.3 Carnaval a l’escola 
Aquest 2021 serà el carnaval més diferent que hem viscut des de fa 
anys. Ja sabeu que a Vilanova no hi haurà ni comparses ni merengada 
ni carnaval infantil, però les ganes de disfressar-se i gaudir no 
s’acaben. A l’escola, seguint tots els protocols establerts, hem preparat 
el següent: 
 

http://www.elcimvilanova.cat/
mailto:info@elcimvilanova.cat
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 Durant la setmana del carnaval cada dia hi haurà consignes de 
sa majestat en Carnestoltes.  

Per als alumnes de la Rambla els delegats han triat: 
o dilluns 8 de febrer tots amb pijama 
o dimarts 9 de febrer un pentinat original o una cosa al cap 
o dimecres 10 de febrer vestits elegants 
o Dijous Gras amb roba dels pares 

Per als alumnes de la plaça dels Cotxes la reunió de delegats ha 
decidit: 

o dilluns 8 de febrer tots amb pijama 
o dimarts 9 de febrer de color negre, però originals 
o dimecres 10 de febrer de M.D L.R (o "cani") 
o Dijous Gras amb molt elegants 

 També tindrem visita i sermó virtual del rei Carnestoltes, a 
càrrec dels alumnes de 2n d’ESO. Podreu trobar-lo a la web. 

 Finalment, per al Dijous Gras, l’ajuntament de Vilanova ens ha 
facilitat una xaranga. A l’edifici de la Rambla els alumnes 
sortiran per torns al pati, disfressats des de casa, cadascú com 
vulgui, disfressa lliure, per saltar i gaudir. Farem aquest acte 
seguint rigorosament les normes COVID, i aquest any les 
famílies no podreu compartir aquesta estona. És important 
que les famílies no us acosteu al pati durant aquesta 
activitat i respecteu escrupolosament els horaris de venir a 
portar i recollir els infants. 

Recordeu que divendres 11, dilluns 15 i dimarts 16 de febrer seran 
festius a l’escola. Gaudiu el que pugueu del Carnaval, guarniu els 
balcons, celebreu una bona xatonada amb el grup bombolla, 
disfresseu-vos per casa, i feu molta bondat amb el tema confinament, 
que ens hi juguem molt. 

 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Informacions de l’AMPA 
Començat el 2n trimestre, reiniciem les extraescolars, seguint sempre 
les mesures del Departament de Salut. Ens hem adaptat i, amb el pla B 
en marxa, estem molt satisfets amb l’acollida de les famílies i sobretot 
de les i els alumnes. Sabeu que no és fàcil dur-les a terme aquest curs 
en què les normatives van canviant. Com sempre, gràcies!  
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Febrer és el mes del Carnaval. Com cada curs des de l’AMPA estem 
gestionant el guarniment del carrer Caputxins, de manera diferent, ja 
que no podem fer els dissabtes a El Cim, però ho fem conjuntament 
amb l’escola. Porteu, si us plau, per aquest guarniment garrafes de 
plàstic de tot tipus (aigua, detergent, etc.). I aquest any, tot i no poder 
celebrar la nostra festa us portem una sorpresa. Esteu molt atentes i 
atents als missatges de les vostres delegades, perquè s’acosta un 
“concurs de disfresses” i aviat rebreu les bases per poder participar-hi…  
Animeu-vos! 
 

2.2 Inversions 2021 
A causa de la pandèmia el curs 2019-2020, vam haver d’interrompre les 
inversions que s’estaven duent a terme en aquell moment. Encarem 
però el 2021 amb energia renovada, i tot i que el COVID encara no ha 
acabat estem posant en marxa algunes inversions: 

 A l’edifici de la Rambla s’està duent a terme l’ampliació del 
pati. Com que aquest curs els patis es fan dividits, estem 
ampliant una mica l’espai, alhora que es canvia la separació 
amb la Casa d’Empara per fer-ne una de més estable. Amb 
l’ajuda de l’AMPA aprofitarem també per tornar a posar en 
funcionament l’hort escolar. 

 A l’edifici de la plaça dels Cotxes estem canviant totes les 
pissarres digitals per monitors interactius. L’escola cada cop 
és més digital, i cal posar-se sempre al dia. 

 

3. FETS I GENT 
 

3.1 La Susan es casa 
Tot i que es difícil celebrar esdeveniments en aquests temps, el 5 de 
febrer es casa la Susan, mestra d’anglès d’infantil i primària a l’edifici de 
la Rambla. Ens en alegrem molt i li desitgem l’enhorabona. 
 

3.2 Cultura en família a Vilanova 
Tornem a estar en confinament municipal, i és difícil fer segons quines 
activitats en família. Per això us volem fer extensiva la iniciativa de la 
regidoria de Cultura de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Mentre 
segueixi el confinament municipal els museus de la ciutat seran 
gratuïts els diumenges. L’aforament és limitat, però podeu gaudir del 
Balaguer, el Centre d’Interpretació del Romanticisme de la Masia en 
Cabanyes i la Torre Blava. Us animem a gaudir-ne. 


