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1. INFORMACIONS GENERALS 
  
1.1 Eleccions al Consell Escolar 

Durant aquest mes de novembre s’iniciarà 
el procés d’eleccions al Consell Escolar de 
centre. En aquest organisme hi ha 
representats tots els col·lectius de l’escola: 
pares i mares, alumnes, equip docent, 
personal d’administració i serveis 
(PAS), un representant de l’administració local i 
representants de la titularitat. El presideix la directora, i es 
reuneix de manera ordinària tres cops durant el curs. En 
aquestes reunions es tracten i es decideixen, entre d’altres 
temes, qüestions referides a quotes del centre, activitats 
extraescolars (viatges, colònies...), personal del centre, etc. És 
important que tots els col·lectius hi siguin representats i que el 
màxim de gent participi en el procés d’eleccions perquè sigui el  
màxim de  democràtic possible.  

Podreu presentar les candidatures entre el 2 i el 8 de 
novembre, a les secretaries de l’escola trobareu el full per 
presentar-les. Podeu consultar el cens electoral a les cartelleres 
de l’escola també a partir del 2 de novembre. El dia de les 
eleccions, tant dels alumnes, dels mestres, com de les mares i 
dels pares, serà el dilluns 22 de novembre. Les meses 
electorals es constituiran aquest mateix dia. En aquesta 
convocatòria cal triar un representant de les famílies, dos del 
professorat i un alumne/-a d’ESO. La mesa electoral per a les 
famílies estarà oberta a l’edifici de la Rambla, instal·lada al porxo, 
a les hores de sortida de 12.45 a 13.10h i de 16.45 a 17.10h. Els 
alumnes d’ESO podran votar a les hores del pati.  
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1.2 Acte institucional del 25è aniversari 
Com ja sabeu, durant l’any 2021 estem celebrant 
els 25 anys de la fundació de la nostra escola. A 
causa de la situació de pandèmia hem hagut de 
repensar molts dels actes. Actualment les mesures 
sanitàries s’han relaxat i estem preparant un acte institucional per 
a commemorar i anar concloent aquest aniversari: el proper 
divendres 26 de novembre a l’auditori Eduard Toldrà.  
En aquest acte hi estan convidades autoritats de la ciutat, del 
Departament d’Educació, col·laboradors de l’escola, així com 
diferents representants de la comunitat educativa: equip docent, 
patronat, AMPA i alguns alumnes que hi col·laboren. 
Ens hauria agradat que hi poguéssiu ser tots presents, però per 
qüestions d’aforament no és possible. És per això que hem 
demanat a les mares/pares delegats que hi vinguin en 
representació de tots. A més, l’acte es gravarà i es penjarà 
posteriorment a la web perquè tothom el pugui gaudir.  

 
1.3 Setmana del Medi Ambient 
Durant la setmana del 8 al 12 de novembre, a l’escola centrarem 
la temàtica educativa en el medi ambient. Enguany seguim amb 
el projecte de consum sostenible i responsable. Durant tota la 
setmana s’iniciaran activitats, com la creació de cartells de 
sensibilització i conscienciació ciutadana. El proper 
dilluns 8 de novembre també tindrà lloc la primera 
assemblea d’ecodelegats on es compartiran idees i 
neguits dels alumnes dels diferents cursos. I 
recordeu: “ ETS EL QUE CONSUMEIXES, 
CANVIA ELS TEUS HÀBITS! “   
 
1.4 Preavaluacions a l’ESO 
A partir del 2 de novembre les famílies d’alumnes d’ESO rebreu 
per correu electrònic les preavaluacions del primer trimestre que 
han fet els alumnes i els professors. Aquest document ens ajuda 
a encarar el final d’aquesta avaluació i poder canviar i millorar tot 
el que sigui possible.   
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1.5 Colònies de 1r ESO 
Seguint amb les colònies del 1r trimestre, que ajuden a la 
cohesió de grup, els alumnes de 1r d’ESO aniran a 
l’Alberg de l’Escala (Alt Empordà) del 10 al 12 de 
novembre. Allà aprofitaran per visitar el parc natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà i per impregnar-se de la 
vida grega i romana tot visitant les ruïnes 
d’Empúries.  

 
 
1.6 Santa Cecília 
És la patrona de la música, i la seva festa 
s’escau el dilluns 22 de novembre. A El Cim 
creiem que la música és una vessant molt important de l’educació 
i per això ho celebrem. A l’edifici de la Rambla, durant la 
setmana, farem audicions de música amb en Joan Pinós. Les 
classes de 3r de primària també aniran a les audicions de Santa 
Cecília que fan al Conservatori de Música Mestre Montserrat 
de Vilanova.  
 
1.7 Informacions COVID 
Aquesta setmana d’octubre s’ha hagut de confinar el grup de 
P3 Diables per un cas positiu a l’aula. Volem agrair la 
col·laboració de les famílies  per tal que s’hagi pogut seguir, en la 
mesura del possible, l’activitat acadèmica a distància.  
 
1.8 L’ICE a l’escola.  
Aquest curs, una representació de docents de l’escola (Infantil, 
Primària i ESO) participa en un dels grups de reflexió i 
investigació de les matemàtiques de l’ICE (Institut de les Ciències 
de l’Educació) de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Aquest en qüestió s’anomena “La cultura 
matemàtica dels infants” i reuneix docents de Sant 
Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del 
Penedès i Sant Pau d’Ordal. Durant les sessions es 
comparteixen experiències d’aula dels diferents 
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centres i s’analitzen diferents articles pedagògics per tal de 
generar debat i reflexionar sobre com pensen els nostres 
alumnes i com poden aprendre més i millor.  
Des de l’escola és un motiu de satisfacció formar-ne part i ser el 
centre on es realitzen aquestes trobades. Per aquest això ho 
volem compartir amb vosaltres.  
 
 
2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 
2.1 Pagaments i rebuts 
Aquest mes de novembre girem el primer rebut de sortides i 
excursions. És de 30€ per a tots els cursos de P3 a 4t d’ESO. 
Recordeu que el mes de gener hi haurà el segon pagament de 
30€, i el mes de juny s’equilibrarà segons el pressupost de cada 
un dels cursos (en alguns casos a pagar, en alguns a tornar, 
segons les sortides que s’hagin fet). 
 
2.2 Horari de secretaria 
Recordeu que durant les estones que les portes de l’escola estan 
obertes (entrades i sortides d’alumnes)  el personal de secretaria 
no us pot atendre ja que està pendent de la porta.  
Us agraïm que espereu fins que les portes estiguin tancades per 
dirigir-vos a secretaria.  

Així mateix, us recordem que teniu al vostre abast: 

- Les adreces de  correu electrònic 
secretaria.rambla@elcimvilanova.cat i 
secretariaeso@elcimvilanova.cat  per enviar notificacions del dia a 
dia o fer-nos arribar dubtes. 

- La pàgina web per fer pagaments de colònies 
https://www.elcimvilanova.cat/pagaments-online/  

- Clickedu per fer comandes de xandalls i bates 
https://www.elcimvilanova.cat/xandall-i-bates/  

  

mailto:secretaria.rambla@elcimvilanova.cat
mailto:secretariaeso@elcimvilanova.cat
https://www.elcimvilanova.cat/pagaments-online/
https://www.elcimvilanova.cat/xandall-i-bates/
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2.3 Informacions de l’AMPA 

Ja ha passat un mes des de l’inici de les extraescolars i us volem 

agrair la bona acollida d’aquest any. Esperem que els nens i 

nenes s’ho passin pipa! 

D’altra banda, a finals de novembre o principis de desembre es 

celebrarà l'assemblea general de l’AMPA, que aquest any, si no 

hi ha canvis des del Departament, es celebrarà de forma 

presencial. Us informarem de la data a través de delegats. 

Esperem que pugueu assistir-hi i si algú s’anima i vol formar part 

de la junta només cal que es posi en contacte amb nosaltres a  

secretariaampa@elcimvilanova.cat  

Recordeu, Tots som AMPA, tots som El Cim!  

 
 
 
3. FETS I GENT 
 
3.1 Donacions a l’escola.  
De tant en tant hi ha famílies que ens feu arribar material que ja 
no us és útil. Aquesta vegada, l’Eugènia Piera, mare 
d’exalumnes, ens ha fet arribar una bona col·lecció de llibres ben 
actuals i en bon estat. Des d’aquí li volem agrair.  
 
3.2 Setmana de la Ciència 
La 26a Setmana de la Ciència se celebrarà a Catalunya del 12 al 
21 de novembre. Aquest esdeveniment ens dona la possibilitat 
d’accedir a molts llocs i a moltes activitats que ens apropen i ens 
motiven al món científic. N’hi ha per totes 
les edats. Podeu trobar més informació a 
26à Setmana de la Ciència  
 
  

mailto:secretariaampa@elcimvilanova.cat
https://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/frontend/
https://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/frontend/
https://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/frontend/
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3.3 Loteria de la Casa d’Empara 
Com ja és tradició, la Casa d’Empara ens proposa la seva loteria 
per aquestes festes de Nadal. Aquest any el número afortunat és 
el 79.755 i les participacions són de 3€. Les podeu anar a 
comprar directament a la porteria de la Casa d’Empara, Rambla 
Josep Tomàs Ventosa, 20. Molta sort! 

 
 
3.4 Cercavila de Sant Antoni 
L’Agrupació de Balls Populars organitza des de fa anys el 
cercavila infantil de Sant Antoni. Aquest any ens han demanat 
que us informem que els falten balladors pels balls de bastons i 
de gitanes. Necessiten nens i nenes nascuts des del 2008 al 
2010 (ambdós inclosos). Si voleu participar us podeu posar en 
contacte a través del correu:  
agrupacio.vng@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:agrupacio.vng@gmail.com

