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Abans de res desitjar-vos el millor per aquest any 2021 que encetem.
Durant el primer trimestre hem seguit amb cura les mesures contra la
COVID-19. No ha estat fàcil, però ens n’hem sortit i estem segurs que ens
en sortirem també durant aquest any nou que tenim per davant.. Gràcies a
totes i a tots per l’esforç que esteu fent.
Aquest 2021 també tenim un motiu d’alegria: durant aquest any es
compliran els 25 anys que l’escola El Cim va començar a funcionar.
Felicitats a tota la gran família del Cim. Són molts anys i estem contents de
poder-ho celebrar. Serà amb esdeveniments adaptats a les mesures de
seguretat que hem d’aplicar. Ja us anirem informant.

1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Relleu al patronat de l’escola
El patronat de l’escola és l’òrgan que té la titularitat de l’escola El Cim. El
conformen vuit persones, quatre nomenades per la Fundació Casa
d’Empara i quatre nomenades per les Religioses Missioneres de la
Immaculada Concepció (MIC). Aquestes vuit persones, que es reuneixen
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periòdicament durant el curs, fan una tasca voluntària per assegurar el
seguiment del l’objectiu fonamental de l’escola El Cim, que és l’educació
d’infants i joves a Vilanova i la Geltrú.
En la darrera reunió que es va dur a terme el passat 11 de desembre, hi va
haver relleu en els components del patronat, que va quedar constituït de la
forma següent: per part de les MIC van renovar mandat per a quatre anys
més la Lourdes Taberner, la Begoña Burguete, l’Encarna Luna i
l’Eulàlia Freixas, que exerceix de secretària del patronat. Per part de la
Casa d’Empara els patrons són la Maria Arrese, la Rosa Jorba i el Jaume
Dallà, que n’és el president. La Maria Mercè Díaz, després de vuit anys,
ha deixat de ser membre del patronat i la substituirà l’Eloi Montcada.
Volem agrair a la Maria Mercè Díaz la tasca feta durant aquest temps, i a
l’Eloi Montcada el nou compromís, i desitjar a aquesta nova junta de
patrons un bon mandat mantenint el vigor i la tasca de la nostra escola
durant quatre anys més.

1.2. Informes d’Educació Infantil
Els cursos de P-3, P-4 i P-5 els tindreu disponibles a la plataforma Clickedu
a partir del divendres 22 de gener. Rebreu un correu amb una miniguia de
com accedir-hi.
1.3 Reunions de famílies
El proper mes de febrer tindrem la segona reunió amb les famílies de
l’escola. Encara falten força dies, però us passem les dates perquè us ho
pugueu marcar a l’agenda. Aquesta convocatòria serà en línia per a tots
els cursos. Us enviarem un correu amb la convocatòria i l’enllaç per entrar
a la reunió.
P3, P4 i P5
1r, 2n i 3r de primària
4t, 5è i 6è de primària
1r , 2n 3r i 4t d’ESO

Dilluns 1 de febrer de 18 h a 19 h.
Dimarts 2 de febrer de 18 h a 19 h.
Dimecres 3 de febrer de 18 h a 19 h.
Dilluns 8 de febrer de 17.30 h a 19 h.

1.4 Participem a la Marató de TV3
Enguany el tema ens era molt proper, la COVID-19. N’hem parlat a les
classes i a l’ESO hem participat en les xerrades divulgatives, aquest curs
en format en línia. Com en anys anteriors els alumnes de primària, de 3r a
6è, han participat en la col·lecta de la Marató elaborant origamis pels que
l’Agrupació Mútua ha pagat 1€ per contribuir-hi. Enguany s’han fet 1.990
origamis, més del doble que el curs passat, que s’han convertit en 1.990€
per la Marató. També a l’edifici de la Rambla els alumnes han participat en
l’activitat pintem la cara al virus, organitzada pels alumnes de cicle
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superior de primària. En aquesta activitat s’han recollit 915,53€. Moltes
gràcies a totes i tots per la vostra generositat.

1.5 Setmana de la Solidaritat
La celebrarem del 25 al 29 de gener, perquè coincideixi amb el 27 de
gener, en què commemorem que fa 135 anys que les Missioneres de la
Immaculada Concepció (MIC) van arribar per primera vegada a l’Àfrica a
servir en els camps de la sanitat, l’educació i la promoció de la dona. Com
que les MIC són origen i formen part d’El Cim, commemorem aquest
esdeveniment fent diferents actes de sensibilització amb els col·lectius que
més ho necessiten. També organitzarem actes per col·laborar
econòmicament en el projecte Veneçuela amb tu que aquest curs les MIC
estan desenvolupant en el camp de l’economia social. Més informació a
http://misionerasinmaculadaconcepcion.com.es/dondeestamos/signossolidarios/index.html#377842ac8a129e50a
1.6 Carnaval 2021
Enguany el diumenge de Carnaval s’escau el 14 de febrer. En cursos
anteriors, en aquest Somelcim ja us informàvem del tema de les disfresses
de l’escola. Aquest curs, però, no serà possible celebrar-ho com ho veníem
fent i no hi haurà un carnaval a l’escola el divendres ni el dissabte amb
l’AMPA. Celebrarem el carnaval però de manera diferent i mantenint els
grups bombolla d’aquest curs.
El que sí que us podem avançar és que això suposarà canvis en el
calendari: el Dijous Gras, que a l’inici de curs us vam informar que no hi
havia classe a la tarda per evitar els aldarulls de la Merengada, finalment
sí que hi haurà classe, i serà festa divendres 12 de febrer, per ser un
dels que finalment ha triat el consell escolar. Dilluns i dimarts de carnaval
també seran festius a l’escola.
1.7 Informacions de l’AMPA
Comencem un nou any, ple de bones intencions i amb moltes ganes!
Aquest mes tindrem l’assemblea anual. Serà el divendres 29 de gener a
les 19 h. En l’últim comunicat de l'AMPA vau rebre els pressupostos del
curs 2020-2021, que posarem en comú en assemblea, juntament amb
dubtes i/o suggeriments. Serà en format telemàtic. Ja vau rebre un
comunicat que ho avançava. Si algú no va contestar el comunicat
sol·licitant la participació i indicant el mail on vol que se li enviï l’enllaç amb
la convocatòria, agrairíem que es posés en contacte amb la secretaria de
l’AMPA secretariaampa@elcimvilanova.cat per demanar-ho ara.
Esperem poder continuar amb les activitats extraescolars amb la màxima
normalitat, però tenint sempre present les indicacions del Departament de
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Salut. Per això hem elaborat el Pla B per poder garantir que els nens i
nenes puguin mantenir la seva activitat esportiva/lúdica.
I no us perdeu l’Ofèlia, que seguirà, cada final de mes, acompanyant-nos i
entretenint tota la família.
Tots som AMPA!

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Segon pagament de sortides i excursions
Juntament amb el rebut ordinari de l’escola, aquest mes es factura a tots
els cursos el segon pagament de sortides i excursions de 30€. El primer
rebut és el que ja teniu pagat del curs passat que es van suspendre les
sortides per la pandèmia. Totes les classes han iniciat ja algunes
d’aquestes activitats extraordinàries, tot i així el ritme és més baix que en
cursos anteriors, per això us recordem que el darrer rebut de sortides i
excursions es regularitzarà amb l’import final de les sortides que hagi fet
cada classe.
2.2 Germans al centre per al curs 2021-2022
Amb l’inici del nou any comencem a preparar les preinscripcions per al
proper curs 2021-2022, que seran del 15 al 24 de març per a Infantil i
Primària, i del 17 al 24 de març per a l’ESO. Les famílies que tingueu fills
nascuts l’any 2018 que vulgueu plaça a P3 per al proper curs, o bé
germans que estiguin fent 6è en altres escoles que no sigui El Cim i que
vulguin fer 1r d’ESO aquí, us demanem que ens ho notifiqueu abans del
29 de gener enviant un correu electrònic a info@elcimvilanova.cat, en què
hi figurin les dades següents:
 Nom i cognoms i data de naixement de l’alumne a preinscriure.
 Nom i cognoms del germà o germans que ja estan escolaritzats
al Cim i curs o cursos.
 Nom i cognoms dels pares.
Recordeu, però, que després, en el període de preinscripció cap al mes de
març, haureu de fer la sol·licitud ordinària i presentar la documentació
pertinent.

3. FETS I GENT
3.1 Benvingut Teo
El 28 de desembre va venir al món el Teo, el fill de la Núria Montagut,
psicòloga de l’escola. Des d’aquí li volem donar la benvinguda i felicitar als
pares per aquest feliç esdeveniment.

