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Molt bona Pasqua. Encetem aquest tercer trimestre marcat pel COVID 
amb ànims i satisfets de tot el que hem pogut fer fins ara. A l’escola ja 
s’han vacunat al voltant del 90% dels treballadors, i seguim sense 
baixar la guàrdia en les mesures de prevenció.  
 

1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 Mural commemoratiu dels 25 anys d’El Cim 
Durant aquest curs estem celebrant els 25 anys de l’escola. El mes de 
març us vam presentar la cançó de l’escola. Ha estat una iniciativa 
que ha implicat a moltes persones i que estem molt contents de poder-
vos presentar. Si encara no l’heu escoltat, la podeu veure a 
https://www.youtube.com/watch?v=uxSgPYriLVc 
Aquest mes d’abril també durem a terme una altra iniciativa: entre el 21 
i el 28 d’abril realitzarem un mural commemoratiu a la paret del pati de 
la Rambla, amb la col·laboració de l’artista Joan Turu. Esperem que us 
agradi i que el gaudim durant molts anys 
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1.2 Marxandatge del 25è aniversari  
També hem fet tasses i bosses commemoratives d’aquest aniversari. Si 
hi esteu interessats les podeu comprar a les secretaries de l’escola. El 
preu, tant de la tassa com de la bossa, és de 5€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  Mare de Déu de Montserrat, patrona d’El Cim 
Per celebrar el dia de la patrona de l’escola, el 27 d’abril, a l’edifici de la 
Rambla farem l’ofrena de flors a la Mare de Déu de Montserrat. Durant molts 
anys hem celebrat una eucaristia al pati de l’escola, amb participació d’alguns 
cursos i oberta a les famílies. El curs passat ja no va ser possible celebrar-la a 
causa del COVID.19, i aquest any tampoc. Per això, us emplacem a tots 
aquells que vulgueu donar gràcies a Déu per aquests anys d’escola viscuts, a 
l’eucaristia que es farà a la parròquia de santa Maria de la Geltrú el 
diumenge 25 d’abril a les 12 h. Serà l’eucaristia habitual que celebra la 
parròquia a la qual ens afegirem totes aquelles i aquells que hi vulguem 
participar. L’aforament és limitat i seguirem les normes que el Procicat ha 
preparat per a les celebracions litúrgiques. La comissió de pastoral ha preparat 
algunes coses per aquesta eucaristia de diumenge. Totes i tots hi sou 
benvinguts. 
 

1.4 Colònies  
En la nostra proposta educativa sempre hem optat per les colònies com 
una vivència especial dels infants i joves en els seus aprenentatges. En 
els temps de pandèmia que estem vivint no ha estat fàcil mantenir 
aquest criteri, però des de l’escola estem fent tots els esforços per a 
què això sigui així. Durant el mes de març ja vam poder fer les primeres 
colònies d’aquest curs. Els alumnes de 2n i 3r d’ESO van anar a Núria i 
a la Molina a esquiar, i va ser una experiència molt gratificant. Aquest 
mes d’abril seguirem amb més colònies: 

• P4 aniran a les seves primeres colònies el 15 i 16 d’abril a Cal 
Diable, a Pontons (Alt Penedès). 

• 1r  de primària, el 19 i 20 d’abril anirà a la granja escola de 
Can Rigol (Baix Llobregat). 
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• 1r d’ESO va haver de posposar les colònies per un cas de 
COVID a la classe. Marxaran els propers dies 7, 8 i 9 d’abril a 
L’Escala, per conèixer Empúries i els aiguamolls de l’Empordà. 

• 4t d’ESO aquest curs no podrà fer un viatge a l’estranger i de 
moment no està clar que puguin anar fora de Catalunya. Estem 
buscant una alternativa adaptada a la nova situació per a la 
darrera setmana d’aquest mes d’abril, però encara no està del 
tot lligada. 
 

1.5 AMPA 
Ja tenim aquí el 3r trimestre, i ben contentes d'haver-hi arribat amb la 
col·laboració de totes i tots.  

La nostra intenció, per a aquest trimestre, és poder oferir als alumnes 
totes les extraescolars en el format de sempre, activitat a activitat, 
mantenint les mesures de seguretat recomanades pel Departament de 
Salut, i, si hi ha prou alumnes, continuar-les durant el més de juny 
(prèviament faríem una enquesta familiar).  

Esperem que us animeu a gaudir-ne. Trobareu tota la informació a la 
parròquia de l’escola https://www.elcimvilanova.cat/extraescolars/ 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Casal d’estiu i Casalet 
L’escola ofereix aquest servei per als mesos de juny i juliol, organitzat 
per l’empresa Divertàlia, a l’edifici de la Rambla, per a les nenes i els 
nens de P3 a 6è. Està pensat en dos formats: 
 

El Casalet  
L’oferim del 10 al 21 de juny de 15:00 a 17:00 h, els dies que a l’escola 
hi ha jornada continuada, per a alumnes de P3 a 6è de primària. 

 

El Casal d’Estiu del 28 de juny al 30 de juliol 
El tema serà Investiga el codi secret. L’horari és de 9h a 13h, amb 
servei d’acollida de 8h a 9h. També hi ha servei de menjador fins a les 
15h. 

 

• Les inscripcions per ambdós casals seran del 3 de maig al 4 de 
juny.. 

• La reunió informativa serà virtual el 16 de juny a les 16h. 

https://www.elcimvilanova.cat/extraescolars/
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• Es poden demanar beques per aquest servei a l’OAC (oficina 
d’atenció ciutadana) de l’ajuntament de Vilanova del 3 al 14 de maig. 

• Podeu trobar els preus i més informació de tot plegat a 
http://www.divertalia.cat/elcim/ 

 

3. FETS I GENT 
 

3.1 S’ha jubilat la Marcela 
La Marcela López fa 65 anys. Treballa al servei de neteja de l’escola 
des del 2009, i ara li ha arribat el moment de jubilar-se. Ella està molt 
contenta d’haver compartit aquest temps amb tota la comunitat d’El 
Cim, però també està contenta de jubilar-se. Li volem agrair tota la 
feinada que ha fet a l’edifici de la Rambla i desitjar-li molta sort en 
aquesta nova etapa. 
 

3.2 Les àvies mestres a El Cim 
Aquest programa es va iniciar a El Cim el curs 2011-2012. Són un grup 
d’àvies que de manera individual fan lectura amb els infants del cicle 
inicial, però des que va començar la pandèmia l’hem suspès. El 30 de 
març va morir la Joana Romeu, la Juanita, una de les àvies d’aquest 
programa. Descansi en pau, i gràcies pel seu voluntariat a l’escola. 
 

3.3 Zona E 
La fira Zona E està pensada per donar a conèixer l’oferta educativa 
postobligatòria de la comarca del Garraf. És un esdeveniment que pot 
ajudar molt als alumnes d’ESO per orientar-se en el que volen cursar 
en el futur, però que està oberta a tothom. Aquest curs, igual que el  
passat, també haurà de ser en format virtual. Serà del 12 al 16 d’abril, 
en l’espai virtual www.imet.cat/zona_educacio. Us animem a totes i a 
tots a visitar-la. 
 

3.4 Espectacles en família 
Diumenge 11 d’abril, a les 18h, al Teatre Principal, la Xarxa ens 
proposa l’espectacle de teatre musical La llegenda de Sant Jordi, de 
La Roda produccions. Recomanat a partir de 3 anys. Podeu trobar més 
informació a http://escenavilanova.cat/programacio/llegenda_sant_jordi 
on també us informarà de les mesures COVID que proposa el teatre. 
El diumenge següent, 18 d’abril, també a les 18h, Escena Vilanova ens 
proposa l’espectacle de circ Estat d’emergència, podeu trobar més 
informació a http://escenavilanova.cat/programacio/estat_emergencia 

http://www.divertalia.cat/elcim/
http://www.imet.cat/zona_educacio
http://escenavilanova.cat/programacio/llegenda_sant_jordi
http://escenavilanova.cat/programacio/estat_emergencia

