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2.1 Colònies i viatges 
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3. FETS I GENT 

3.1 Zona E 
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3.3 Espectacle en família 

3.4 Hora del conte a les biblioteques municipals 
 

 

 

Torna una nova edició del nostre butlletí mensual, aquesta vegada 

coincidint en la recta final del 2n trimestre, que ha estat marcat pels 

confinaments però també per la celebració ja una mica més normalitzada 

de Carnaval. Tot i que sembla que la grip vol deixar-se veure, esperem 

que amb la primavera arribi un més bon estat de salut general.  

 

  

N
ú

m
e

ro
 2

0
7
–
 A

B
R

IL
 2

0
2
2

 



 

 

ABRIL 2022 
 

 

1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 Vacances de Setmana Santa 
Amb el final del 2n trimestre arriben les vacances de Setmana Santa, així 

doncs, de l’11 al 18 d’abril no hi haurà escola. Ens retrobarem el  dimarts 

19 d’abril. Que tingueu molt bona Pasqua!   

 

1.2 Setmana Cultural 
Coincidint amb Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat, patrona de 

l’escola, sempre celebrem la Setmana Cultural. Tornant de les vacances, 

cada curs anirà realitzant diferents activitats extraordinàries però a més 

n’hi ha algunes de conjuntes a nivell d’escola.  

Ofrena floral: Per celebrar el dia de la patrona de l’escola, el 27 d’abril a 

la tarda, a l’edifici de la Rambla, farem la ja tradicional ofrena de flors a la 

Mare de Déu de Montserrat. Cada nen/a ha de portar una flor per fer el 

ram de la classe.  

Celebració dels Jocs Florals: A Primària es farà l’entrega de premis 

divendres 29 al matí al pati de l’escola. Els de Secundària ho farem el dia 

27 al matí al pati de la plaça dels Cotxes. Els treballs guanyadors es 

penjaran a la pàgina web de l’escola. 

Eucaristia: La celebrarem divendres dia 29 a la tarda, al pati dels pins de 

l’edifici de la rambla. Hi assistiran els alumnes de 4t a 6è i també els 

alumnes d’ESO que vulguin participar-hi. Les famílies que ho desitgeu 

també hi sou benvingudes.  

 

1.3 Aniversari SONS, 15 anys! 

L’espai de música Sons es va iniciar a l’escola el 

curs 2006-2007 amb la idea de donar resposta a 

la sensibilitat musical que la nostra comunitat 
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educativa requeria. Des de ben aviat, la Marta Tous 

va encapçalar aquest projecte que de mica en mica 

s’ha anat fent gran.  

És el moment de celebrar aquest 15è aniversari i ho 

farem com a tancament de la Setmana Cultural amb 

les famílies de Sons el proper divendres 29 a la tarda 

al pati de la rambla. Podrem gaudir d’una sèrie 

d’interpretacions musicals preparades amb molta 

il·lusió pels mestres i alguns alumnes de Sons.  
 

1.4 Activitats d’Agenda 21  
El proper dia 5 d'abril els ecodelegats de 

CS de Primària participaran en el Fórum 

d'Intercentres de Primària en el qual es 

realitzaran diferents taules rodones per 

reflexionar sobre el què està passant al nostre voltant i quins hàbits cal 

canviar. És un bon moment per parlar dels objectius i el desenvolupament 

dels projectes mediambientals que estem duent a terme a l’escola. Entre 

aquests es troben la recollida de l'oli usat i la de piles, acumuladors o 

bateries petits. Si no disposeu de l'envàs per recollir l'oli usat, el “claki", 

en podeu demanar un a les secretaries de l'escola. Les piles per reciclar, 

les podeu desar al contenidor de l'Apilo XII que es troba en el vestíbul.  

Aprofitem aquest moment per recordar-vos que encara sou a temps de 

visitar l'exposició del Mercat Municipal del Centre per la que els alumnes 

han elaborat cartells amb el lema “Consum responsable i sostenible, Ets 

el que consumeixes, canvia els teus hàbits". 
 

1.5 AMPA 
Inaugurem abril amb la 5a xocolatada solidària, 

aquesta vegada sí, amb xocolata i melindros, 

cortesia de Caserco i Supermercats JR, a qui 

estem molt agraïts; així que esperem que el 

divendres 01/04 col·laboreu amb una petita 

aportació per a la investigació del càncer infantil 

(organitza St Joan de Déu).  
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I dissabte 02/04 us esperem a les 11:30h al pati de l’escola per a gaudir 

de Taekwondo en Família, ens ho passarem pipa!  

Esperem que gaudiu de la Setmana Santa i ens 

retrobem per Sant Jordi. Mentrestant, per a dubtes, 

suggeriments i/o comentaris ens trobareu a 

secretariaampa@elcimvilanova.cat i a l’Instagram 

de l‘AMPA 

Tots som AMPA, tots som El Cim 

 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Colònies i viatges 
Durant el mes d’abril es podran fer els 

pagaments de les colònies de P5 i 2n de 

Primària. Els tutors i les tutores us faran arribar 

les circulars informatives amb els detalls i els 

imports. 

Aquest mes d’abril els alumnes més grans de l’escola realitzaran e ls seus 

viatges: 

● 4t d’ESO marxa de viatge de final d’etapa a Itàlia del 3 al 8 

d’abril.  

● 3r d’ESO marxa de viatge a la Costa Brava del 5 al 8 d’abril. 

 

2.2 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 6 al 22 de juny de 15:00 a 

17:00h, els dies que a l’escola hi ha jornada 

continuada, per a alumnes de P3 a 6è de 

primària. 

  

https://instagram.com/ampaelcimvilanova?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/ampaelcimvilanova?utm_medium=copy_link
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El Casal d’Estiu del 27 de juny al 29 de juliol 

El tema serà l’illa dels pirates. 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 

començaran el 25 d’abril. 

● La reunió informativa del Casal serà 

virtual el 15 de juny a les 16h. 

● Es poden demanar beques per aquest 

servei a l’OAC (oficina d’atenció 

ciutadana) de l’Ajuntament de Vilanova del 

19 d’abril al 3 de maig. 

● Podeu trobar els preus i més informació 

de tot plegat a 

https://www.elcimvilanova.cat/casals-

del-cim/  

 
2.3 Beques generals del Ministeri d’Educació 
Des de l’Oficina Jove ens informen que les BEQUES generals del Ministeri 

d’Educació s’avancen, i en comptes de demanar-les a l’agost-setembre, 
es podran demanar del 30 de març al 12 de maig. Això afecta a 
ensenyaments de grau bàsic, PFI, cicles formatius, batxillerat, 
universitat i màster. Trobareu més informació aquí 
 

3. FETS I GENT 
 

3.1 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 a orientar-se de cara als estudis 

postobligatoris, però que està oberta a tothom. Aquest curs tornarà a ser 

presencial els dies 31 de març i 1 d’abril. Podeu consultar tota la 

informació a www.imet.cat/zona_educacio. Us animem a totes i a tots a 

visitar-la. 
 

  

https://www.elcimvilanova.cat/casals-del-cim/
https://www.elcimvilanova.cat/casals-del-cim/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-estudis-universitaris1/Beca-general-Ministeri/
http://www.imet.cat/zona_educacio
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3.2 42a Cursa Popular de Vilanova i la Geltrú 
Com ja sabeu, l’escola ha estat punt 

d’inscripció i des d’algunes classes d’educació 

física s’han fet sessions d’entrenament per a la 

cursa.  

Hi ha hagut un total de 51 inscripcions i s’han 
recaptat 153€ que es donaran íntegrament a l’Economat de Caritas de 
Vilanova i la Geltrú.  
 

 
3.3 Espectacles en família  
Diumenge 3, a les 18h, al Teatre Principal, la Xarxa ens 

proposa l’espectacle de titelles Un món (i un munt!) de 

dracs adreçat a nens i nenes a partir de 4 anys.  
 

Diumenge 11, també a les 18h, podeu gaudir de l’espectacle La motxilla 

de l’Ada, que ens parla sobre la identitat de gènere. Està recomanat a 

partir de 5 anys.  
 

3.4 Hora del conte a les biblioteques municipals 

La Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú ha programat 

dues hores del conte i comptats dimarts contats: 

- Dissabte 23 d’abril a les 12h a la biblioteca Armand 

Cardona Torrandell. HORA DE CONTE: L’altra història 

de Sant Jordi. A càrrec de Vivim del cuentu. Cal 

inscripció prèvia en aquest enllaç  

  

- Dissabte 30 d’abril a les 12h a la biblioteca Joan Oliva i Milà. HORA DEL 

CONTE: Contes cooperatius. A càrrec de Tirabec, contes i titelles. Cal 

inscripció prèvia en  aquest enllaç 

 

https://www.escenavilanova.cat/programacio/un_mon_de_dracs
https://www.escenavilanova.cat/programacio/un_mon_de_dracs
https://www.escenavilanova.cat/programacio/la_motxilla_ada
https://www.escenavilanova.cat/programacio/la_motxilla_ada
https://forms.gle/RbfHL75fCoJe3qeM9
https://forms.gle/DZEnh6bJmAEmmj6W7

