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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Seguim amb les mesures COVID-19
Comencem la quarta setmana de curs i podem dir que ja tot rutlla.
Malauradament aquest curs hem de seguir amb les mesures COVID-19 ja
que tot i que molts estem vacunats, la variant Delta no permet que ens
relaxem. Us volem agrair l’esforç que feu per:
● Arribar a la vora de l’escola a la vostra hora d’entrada, ni abans ni
després.
● Esperar el vostre torn d’entrada ordenadament i respectant la
distància.
● Dispersar-vos de seguida que sortiu de l’escola.
● Entrar només un adult per família a recollir els infants.

Sobre les gestions amb secretaria, us volem recordar que tot allò que
pugueu fer on-line ens evitarà cues i aglomeracions innecessàries. Si us heu
de dirigir a secretaria personalment ho heu de fer fora dels horaris d’entrada
i sortida ja que en aquests moments el personal està a la porta.
Us podeu dirigir a les secretaries del centre en les següents adreces
electròniques: secretaria.rambla@elcimvilanova.cat
secretariaeso@elcimvilanova.cat

1.2 Calendari d’octubre
Dilluns 11 d’octubre és dia de lliure disposició de centre i dimarts 12
d’octubre és festa per celebrar la Mare de Déu del Pilar. L’escola romandrà
tancada ambdós dies.

1.3 Informes del curs passat
A l’inici de curs us hem de fer arribar l’informe oficial en paper del curs
anterior. Aquest ja el vau poder consultar al juny a través de clickedu i el
vau comentar amb els tutors. Els informes dels alumnes d’ESO, ja els heu
rebut, i els d’Infantil i Primària els rebreu aquest mes d’octubre.

1.4 Colònies de 5è de Primària
Comencen les primeres colònies del curs! Els dies 20, 21 i 22 d’octubre
tenim previstes les colònies de 5è de Primària a la casa “Els Porxos” a
Vilanova de Sau. Tenen com a objectiu treballar la cohesió de grup després
de les barreges en el canvi de cicle en aquests dies de convivència.

1.5 Infermera a l’ESO
El Departament de Salut ofereix un servei d’infermeria per a l’ESO per a
l’orientació i consultes dels alumnes. La infermera Laura Muñoz, del CAP
Jaume I, estarà al nostre centre una hora cada divendres per atendre
consultes.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Piscina a 1r i 2n de Primària
Els cursos de natació per a 1r i 2n de Primària a l’Esportiu La Piscina
comencen aquesta setmana seguint tots els protocols sanitaris establerts
en aquest moment.

Us recordem els horaris de cadascuna de les classes:
1r Farigola  dimarts de 10.45 a 11.30h
1r Romaní  dimarts de 10.00 a 10.45h
2n Atzavara  dimecres d’11.00 a 11.45h
2n Lligabosc  dijous d’11.00 a 11.45h
Aquest curs, com a novetat, a aquelles famílies que teniu domiciliat el rebut
de l’escola, el rebut de la piscina se us carregarà al compte en dos terminis,
a l’octubre i al gener. Aquelles que feu els pagaments en efectiu, cal que
passeu per secretaria.

2.2 Servei de menjador
Com el darrer curs, s’han tancat les inscripcions ordinàries al menjador.
Com sempre, si alguna família, per alguna causa sobrevinguda, té la
necessitat d’inscriure al menjador el seu fill o filla de forma permanent haurà
de sol·licitar-ho al correu electrònic info@elcimvilanova.cat i el cas serà
convenientment valorat.

2.3 Sons
Com ja sabeu, el passat 27 de setembre vam iniciar el
curs de Sons. Enguany, a part de les classes de
sensibilització, instrument i cant coral, com a novetat,
hem engegat un grup de gòspel i dos grups de guitarres per a adults.
També hi ha la possibilitat d'obrir un nou grup d'ukeleles.
Com que aquest curs no tanquem matrícula, encara sou a temps d'apuntarvos-hi.

2.4 Informacions de l’AMPA
Extraescolars
El dilluns 4 inaugurem les extraescolar del curs 21-22.
Aquelles famílies amb infants/adolescents amb
discapacitat reconeguda igual o superior al 33% podran sol·licitar una
subvenció per un monitor/a de suport entre el 18 al 29 d’octubre. Per a més
informació contacteu amb l’AMPA secretariaampa@elcimvilanova.cat
Esperem poder gaudir al màxim de les activitats, cuidem-nos i recordeu
que TOTS SOM AMPA, TOTS SOM EL CIM!

Mares i pares delegats de curs
Ja sabeu que les mares i els pares delegats de classe fan un gran paper de
forma voluntària per millorar la comunicació entre tota la comunitat
educativa. Des de l’AMPA i l’escola agraïm el vostre compromís i dedicació.
Us adjuntem la relació de delegats i delegades d’aquest curs 2021-22:
curs

classe

delegada/-t

classe

delegada/-t

P3

Bastoners

Sara Padilla

Diables

Elisabet Fernández

P4

Mulasses

Núria Osuna

Dracs

Jessica Contreras

P5

Castellers

Marina Viso

Gegants

Lourdes Tort

1r

Farigola

Sara Noguera

Romaní

Aurora Cumbrera

2n

Atzavara

Meritxell Serra

Lligabosc

Coral Ausín

3r

Olivera

Jennifer Jiménez

Dent de Lleó

Mar Recasens

4t

Ginesta

Montse Grande

Margalló

Mònica Arcusa

5è

Calabruixa

Montse Serrano

Bruc d’hivern

Geraldine Soler

6è

Alzina

Eli Sauch

Garrofer

Ivana Roig

Curs

Classe

Delegada/-t

Classe

Delegada/-t

1r

α
δ
λ
τ
γ

Núria Vidal

β
ε
π
ο

Marta Domenjó

2n
3r
4t
SIEI

Aurelia Rafael
Rosa Inglada
Laura Carrizo

Montse Serrano
Marta Mulet
Noemí Parera

Juanjo Álvarez

3. FETS I GENT

3.1 Casament de la Judit Llaó
Aquest setembre s’ha casat la Judit Llaó, tutora 6è Alzina. Des d’aquí volem
felicitar la parella. Durant el seu permís de casament l’està substituint la
Dolors Figuerola.

