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1. INFORMACIONS GENERALS 

1.1 Inici de curs 

Encetem el curs contents d’haver pogut constatar, durant el curs passat, que 
l’escola és un espai segur i necessari per al desenvolupament d’infants i joves.   
Per tal que pugui continuar sent així, no podem abaixar la guàrdia i hem de 
seguir amb moltes de les mesures que ja vam implantar el curs passat.  
És important que respectem l’organització establerta i intentem seguir les 
consignes, també en les estones d’abans d’entrar a l’escola i un cop marxem 
cap a casa. 

Podeu consultar a la web la documentació específica d’aquest curs que tracta 
del tema, especialment els documents següents:  
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Pla d’organització de l’Escola 

El Cim per al curs 2021-22 

Pla anual de centre 

curs 2021-22 

https://www.elcimvilanova.cat/pla-dorganitzacio-curs-21-22/
https://www.elcimvilanova.cat/pla-dorganitzacio-curs-21-22/
https://www.elcimvilanova.cat/wp-content/uploads/PLA-DE-CENTRE-CURS-2021-22.pdf
https://www.elcimvilanova.cat/wp-content/uploads/PLA-DE-CENTRE-CURS-2021-22.pdf


 

 

Podeu fer-nos arribar qualsevol dubte, consulta o suggeriment a 
info@elcimvilanova.cat. Us agraïm d’entrada la col·laboració. 
 

 
1.2 Relleu en l’equip directiu 

En les reunions de famílies ja heu conegut al Jaume Dallà, president del 
Patronat de l’escola i des d’aquest curs també representant de la titularitat. 
L’escola vol agrair al Xavier Llorens la seva dedicació durant tots els anys 
que hi ha estat al capdavant.  
Per altra banda, a Secundària hi ha hagut el relleu de la Judit Díaz en les 
funcions de Cap d’estudis. Des d’aquest curs la Marta Carbonell assumeix 
aquest càrrec. Moltes gràcies a les dues.  
 

 
1.3 Benvinguda al nou personal del centre 

Al marge de les possibles baixes i les consegüents substitucions que es 
puguin donar al llarg d’aquest 2021-22, en aquest nou curs s’han integrat a 
l’equip docent de l’escola la Griselda Valverde i el Roc Fuentes a la 
Secundària i la Joya Moreno i la Laia López a Primària. També tornem a tenir 
entre nosaltres a l’Aina Ferrer, que substitueix la Natàlia Raventós durant la 
seva baixa de maternitat. Els donem la benvinguda! 
 

  

 
1.4 Festivitat de Sant Vicenç de Paül 

Un cop començat el curs, la primera celebració que fem a l’escola és sant 
Vicenç de Paül, que s’escau el dilluns 27 de setembre. La història d’El Cim 
començà amb la fusió de l’escola Immaculada Concepció i el col·legi La 
Miraculosa. Aquest segon el regentaven les Filles de la Caritat fundades per 
Sant Vicenç de Paül. En record d’aquesta nostra història celebrem i treballem 
a les aules aquest dia amb l’objectiu de conèixer el que fan i han fet per 
millorar els drets i les condicions de vida dels col·lectius més desfavorits. 

Als volts d’aquest dia, els diferents cursos, des de P4 fins a 4t d’ESO, estan 
programant activitats i/o sortides d’inici de curs que ajuden a la cohesió de 
grup.  
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2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 SONS, el nostre espai musical:  

Sons és l’oferta de formació musical extraescolar que 
ofereix El Cim a nens i nenes, joves i adults tant de la 
nostra escola com de fora d'aquesta. Les classes es fan 
en horari de migdia i de tarda, a l’edifici de la Rambla i al 
de la plaça dels Cotxes. 

Podeu triar entre diferents instruments com ara: piano, guitarra clàssica i 
elèctrica, bateria, baix elèctric, ukelele, violí, flauta travessera, flauta de bec, 
clarinet, trompeta, veu, etc. També hi trobareu classes infantils de grup com 
ara: sensibilització 4 i 5 anys, cant coral infantil i combo. 

Aquest curs també proposem classes de grup per a adults. Aquestes són: cor 
de gospel i grup de guitarres. 

Podeu fer la matrícula on-line a la web de l’escola. Un cop rebuda aquesta 
el/la professor/a es posarà en contacte amb vosaltres. Enguany, les classes de 
Sons començaran el dilluns 27 de setembre i acabaran el 27 de maig. En cas 
de confinament, les classes se seguiran fent online. 
 

2.2  Informacions de l’AMPA 

Acabades les vacances us donem la benvinguda al nou curs que ve carregat 
d’il·lusió i amb moltes ganes. A la pàgina web de l’escola, hi trobareu tota la 
informació referent a les activitats, juntament amb el Pla d’organització 
d’extraescolars 21-22 i les mesures COVID per aquest curs. 

Les inscripcions seran telemàtiques. La documentació s’haurà d’enviar per 
mail junt amb la declaració responsable i el comprovant de la transferència a 
secretariaampa@elcimvilanova.cat i els infants quedaran inscrits a l’activitat 
segons l’ordre d’arribada dels correus. Les activitats començaran el dilluns 4 
d’octubre. 

Esperem que us hagi agradat el vídeo de l’Ofèlia, que ens seguirà 
acompanyant aquest curs, i us hagi ajudat a escollir quina/es activitat/s  us ve 
de gust fer. I per si no l’heu vist AQUÍ el podeu tornar a veure. 

Ara ja només queda apuntar-s’hi!!! 

I recordeu que us podeu posar en contacte amb 
l’AMPA a través del correu  i a través del vostre delegat 
de classe. Molt bon curs! 

  

https://www.elcimvilanova.cat/sons/
https://www.elcimvilanova.cat/
https://www.elcimvilanova.cat/extraescolars/
https://www.elcimvilanova.cat/wp-content/uploads/PLA-ORG.-EXTRAESCOLARS-EL-CIM-2021-22-2.pdf
https://www.elcimvilanova.cat/wp-content/uploads/PLA-ORG.-EXTRAESCOLARS-EL-CIM-2021-22-2.pdf
mailto:secretariaampa@elcimvilanova.cat
https://www.youtube.com/watch?v=koxQSLBxXOg


 

 

2.3 Tots x tots 

Aquest projecte es va iniciar a l’escola El Cim per intentar garantir l’equitat 
entre tots els alumnes. El programa segueix comptant amb un petit nombre 
estable de donants, 12, que garanteixen unes entrades d’uns 300€ mensuals 
durant el curs. També algun donant esporàdic i puntual. A la web de l’escola 
TOTS X TOTS podeu trobar més informació del projecte i les memòries de 
cursos anteriors.  
De cara al proper curs la previsió és garantir una partida per ajudes al 
menjador escolar, una altra per sortides i excursions, i una tercera per 
ordinadors i material informàtic per alumnes que no ho tenen garantit. Si 
alguna família vol fer-se donant del programa Tots x tots, o bé necessita ser-
ne beneficiari, es pot posar en contacte mitjançant el correu electrònic 
info@elcimvilanova.cat o trucant al centre. 

Els donatius per aquest fi són desgravables en la vostra declaració de renda 
fins un 75 % en funció de cada situació fiscal particular. 
 

2.4 Ajuts per alumnes amb NESE 

El Departament d’Educació convoca ajuts per a alumnes amb necessitat 
específica de suport educatiu. Per sol·licitar-los cal acreditar certificat d’un 
Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) o d’un Departament 
d’Orientació depenent de l’Administració Educativa, o certificat de 
discapacitat. Es pot sol·licitar per internet. El termini acaba el 30 de setembre. 
Aquest és l’enllaç des d'on podreu presentar la sol·licitud: 
Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu 
Les famílies que hi podeu accedir, podeu demanar més informació a la 
secretaria de l’escola.  
 

2.5 Reciclatge a l’escola  

Claki: recollida d’oli usat 

Com en cursos anterior des d’Agenda 21–escola verda ens animen a participar 
en aquest projecte. Les famílies que vulgueu participar per fer la recollida d’oli 
domèstic per portar-lo a reciclar, podeu adquirir un envàs “Claki” (1,50€) que 
us emporteu a casa per anar omplint amb l’oli usat. El vostre fill/a el porta a 
secretaria quan està ple i allà li retornen un envàs buit i net.  

  

https://www.elcimvilanova.cat/tots-x-tots/
mailto:info@elcimvilanova.cat
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE?category=


 

 

Apilo: recollida de piles 
Recordeu que al vestíbul de Rambla i a la secretaria de la plaça dels Cotxes 
també teniu un recipient per al reciclatge de piles. A l’edifici de la Rambla les 
podeu portar les famílies quan entreu a recollir els infants.  

 
3. FETS I GENT 
 

3.1 Catequesi a les parròquies 

Durant aquest setembre començaran les inscripcions per a la catequesi de 
Primera Comunió per als nens i nenes de 3r de primària. Se segueix durant 
dos cursos per acabar amb la celebració d’aquest sagrament d’iniciació 
cristiana quan fan 4t. S’ofereix a les parròquies de Vilanova i la Geltrú. Us 
facilitem la informació que ens han fet arribar: 

● Parròquia de Sant Joan i Parròquia de Santa Maria de la Geltrú: 
cartell informatiu 

● Parròquia de Sant Antoni. És els dimecres de 17.30 a 18.30h, als 
locals de la rectoria, plaça Llorens Garriga, s/n. Es farà una reunió 
informativa el dimecres 29 de setembre a les 17.30 h a l'església de 
Sant Joan. Podeu demanar més informació trucant al 617833352. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1nkgFH22srjh6CfO3smosM700v35ib47b/view?usp=sharing

