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Encarem el març amb l’estat de la pandèmia encara molt generalitzat.
Durant el mes de febrer a l’escola no hem hagut de tancar cap grup i us
hem de donar les gràcies per la col·laboració que feu en el compliment de
les normes i protocols, tot i que començarem el mes de març amb un grup
de 4t d’ESO confinat a casa seva per un cas positiu. Tornaran a classe el
proper dilluns 8.
Hem començat a poder fer sortides a la comarca i fora de la comarca, i
de mica en mica es va normalitzant el ritme de l’escola. A partir d’aquest
dilluns 1 de març ja podrem començar a fer pernoctacions fora de l’escola.
Els mestres i personal de l’escola ja han començat a vacunar-se, i tot i
que alguns els ha provocat alguns efectes secundaris amb febre i malestar,
tothom està fent el màxim per poder seguir el ritme de les classes.

1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Vacances de Setmana Santa
Començaran el dissabte 27 de març i acabaran el dilluns 5 d’abril. Ens
retrobarem si Déu vol el dimarts 6 d’abril.
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1.2 25è aniversari de l’escola
Després de llargues negociacions i un procés de diàleg i enteniment
entre les Missioneres de la Immaculada Concepció (titulars de l’escola
La Immaculada) i la Fundació Casa d’Empara (titular de l’escola La
Miraculosa) el 8 de març de 1996 es va constituir oficialment la fundació
El Cim i el setembre del mateix any es va iniciar el primer curs com
escola El Cim. D’això en farà 25 anys aquest mes de març.
Ara podem dir que és una història llarga, i tot i que estem en temps de
pandèmia i restriccions, no volem deixar de celebrar-ho. Per això, hem
penjat les pancartes que ho recorden a les façanes dels dos edificis,
amb els dibuixos que ens ha fet el Sebastià Serra. Aquest mes de març
també us presentarem, a través de la web, la cançó del Cim que hem
preparat per aquest esdeveniment, amb la col·laboració d’alumnes,
exalumnes i personal del centre, i amb la feina especial del Josep
Contreras, mestre de música de l’ESO, i del Bernat Martino, pare de
l’escola, que ens ha ajudat en la gravació.

1.3 Preinscripcions 2021-2022
El proper 15 de març començaran les preinscripcions escolars a tot
Catalunya. Aquest curs hi ha algunes novetats: a causa dels protocols
generats pel tema COVID, estem fent les portes obertes en moments
que no hi ha alumnes a l’escola: dissabtes i tardes a partir de les
17.30h. Cal demanar cita prèvia i les visites són en petit grup. Si veieu
que hi ha l’escola oberta ja sabeu què hi passa.
D’altra banda, per aquest proper curs s’han reduït les ràtios d’alumnes
a P3 que passen a ser de 23. La previsió és que de mica en mica es
vagin reduint les ràtios en cursos successius.
Us recordem també que els alumnes de 6è que passen a 1r d’ESO a
la plaça dels Cotxes queden automàticament preinscrits si no ens
dieu el contrari. Els alumnes de 6è visitaran l’edifici de secundària el
proper dimecres 3 de març. En aquest moment les famílies no podran
visitar-lo, però farem una reunió virtual el mateix dia 3 a les 18h.
Els germans d’alumnes del centre que el proper curs han de fer P3
s’han de preinscriure en el període establert.

1.4 Colònies
Aquest mes de març tenim programades les primeres colònies, els
alumnes de 1r ESO aniran del 10 al 12 de març a Empúries, per
realitzar unes colònies de cultura clàssica i visita als aiguamolls de
l’Empordà, i els de 2n i 3r d’ESO marxaran els mateixos dies, a fer
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l’esquiada i activitats lúdiques, els primers a la Vall de Núria i els
segons a La Molina. Esperem que els vagi molt bé i gaudeixin.

1.5 Repicó de la setmana de la solidaritat
Quan es va publicar el Somelcim del febrer encara no teníem calculat
els diners que s’havien recollit entre tota la comunitat educativa durant
la Setmana de la Solidaritat, per al projecte de la Fundació Signes
Solidaris a Veneçuela, per fer el cablejat elèctric de la casa de joves.
Finalment hem recollit 711€, que són molts metres de cable. Moltes
gràcies a totes i a tots.

1.6 Inaugurem el nou hort
Amb els canvis que estem fent al pati de la Rambla, una de les coses
que han canviat és la ubicació de l’hort escolar que estava al jardí de la
Casa d’Empara. Ara hem habilitat un nou espai al costat de la pista, i
aquest mes de març ja hem començat a plantar-hi.

1.7 Informacions de l’AMPA
Com ja sabreu, fa dues setmanes vam celebrar el concurs “Disfressa la
teva mascareta” i han resultat guanyadors els següents alumnes:
Infantil: Joana Martínez (P5 Castellers), Jordi de Vries (P4 Dracs);
Cicle Inicial: Paula Montgay (1r farigola), Maria Redondo (2n
Atzavara); Cicle Mitjà: Darío Osuna (3r Olivera), Daniela Pazos (3r
Dent de Lleó) i Cicle Superior: Martina Zamora (6è Alzina), Blanca
Berrocal (6è Alzina). Les guanyadores i guanyadors han rebut uns vals
per una gofra i un llibre. Moltes felicitats a totes i tots i agraïm la
participació de tots els concursants.
Agraïm també la col·laboració de moltes famílies en els guarniments del
carrer Caputxins, hem reciclat i reaprofitat aquells materials que ens
donen tant les famílies com les empreses de la zona.
Per altra banda, el passat 15 de febrer es va celebrar el dia Mundial
del Càncer Infantil, aquest any, per raons òbvies, no podem celebrar
la xocolatada solidària, però no volem deixar de participar-hi. Així
doncs, l’AMPA hi farà una col·laboració econòmica i durant les properes
setmanes, aquelles famílies que hi vulguin participar podran fer el seu
donatiu. Us mantindrem informats.
I ja per acabar, informar que pel que resta de trimestre, mantindrem el
pla B de les extraescolars, pensant sempre en el millor per als nostres
fills/es. Agraïm la vostra comprensió. TOTS som AMPA.
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1.8 Concurs de la portada de la revista de l’escola
De cara al tercer trimestre estem preparant el tercer número de la
revista Som, la revista de l’AMPA i de l’escola El Cim. Serà un
especial 25è aniversari.
Per poder il·lustrar la portada es va convocar un concurs de dibuix entre
els alumnes de 5è a 4t d’ESO de l’escola. La decisió del jurat, compost
pels membres de la comissió de revista, ha estat difícil, i finalment hi ha
una guanyadora, la Berta Martí Mestres, de 6è Alzina, i un segon
classificat, el Teo Ruíz Olmos, de 6è Garrofer. Amb els seus treballs la
Desirée Pajares, de la comissió de revista, elaborarà la portada.

1.9 Premi Menjallibres
Durant aquest mes de març, els alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO que
participen voluntàriament en el Premi Menjallibres (per al foment de la
lectura entre els joves) assistiran a la segona trobada amb un dels
escriptors que han quedat finalistes. Aquest cop es tracta de Núria
Pradas i Anna Vilar. En acabar les tres trobades, els alumnes hauran
de votar el llibre que més els hagi agradat i aquest serà el guanyador
del premi.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Fotografies de grup classe
Com en cursos anteriors, enguany també hem fet una fotografia del
grup classe des de P3 fins a 4t d’ESO. Els alumnes a partir de 1r de
primària ens hem fet la fotografia amb mascareta, tal com preveu el
protocol del centre. De P3 fins a 4t de primària les podeu trobar
penjades als vidres del porxo, les dels alumnes més grans estan
penjades al passadís perquè ells les puguin veure. Si esteu interessats
en tenir-ne una còpia de 15x20, la podeu demanar a secretaria. El preu
és 4,5€.

2.2 El finançament de l’escola concertada
Des del Síndic de Greuges s’ha fet un estudi (juliol 2020) sobre el
finançament de l’escola pública i concertada a Catalunya. La Fundació
Escola Cristiana de Catalunya, la patronal on està adherida l’escola El Cim,
ens ha fet arribar una infografia que resumeix aquesta informació que us
fem arribar: infografia del finançament de l’escola concertada

