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Amb el desembre arriba el final de trimestre i les 
celebracions de Nadal. Tot i que les autoritats 
sanitàries ens mantenen alerta, aquest any podrem 
recuperar un Nadal amb plena normalitat. Així 
doncs, des de l’escola volem aprofitar l'avinentesa 
per desitjar-vos un Bon Nadal i els millors desitjos 
per al proper any 2023.   
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1. INFORMACIONS GENERALS 

1.1 Cantada de nadales 

Aquest any tornem a obrir les portes de l'escola 
a les famílies d’Infantil i Primària. 

A les tardes del dilluns 19 i dimarts 20 els alumnes d’Infantil faran una cantada 
de Nadales a la sala i els alumnes de Primària representaran escenes 
nadalenques per tot el pati. 

Dilluns 19 

● Infantil: Diables, Dracs, Gegants 

● Primària: Farigola, Lligabosc, Olivera, Ginesta, Bruc i Alzina 

Dimarts 20 

● Infantil: Bastoners, Mulasses, Castellers,  

● Primària: Romaní, Atzavara, Dent de lleó, Margalló, Calabruixa i Garrofer 

1.2 Felicitació de Nadal de l’Escola 

Com cada any per aquestes dates, estem preparant 
la felicitació de Nadal que enviarem a tota la 
comunitat educativa. Aquest curs hem volgut 
compartir el pessebre que han realitzat els alumnes 
de l’optativa d’Art de 2n d’ESO i  que han estat 
treballant amb la mentoria de la Montse Marcé que 
fa cada any un pessebre al mercat de Vilanova. El 
pessebre el podreu veure durant aquest mes de 
desembre a la porteria de l’edifici de la plaça dels Cotxes conjuntament amb 
altres guarniments nadalencs que han estat elaborant els mateixos alumnes. 
 

1.3 Calendari de desembre 

Tal com indica el pla de centre, el dimarts 6 i el dijous 8 de desembre són 
festius. El dilluns 5 i el dimecres 7 l’escola estarà oberta en el seu horari 
habitual. I farem pont el divendres 9 de desembre.  



 

 

 

El dimecres 21 només hi haurà classe al matí. Podeu venir a buscar els nens i 
nenes que es quedin al menjador de 14 h a 15 h. Les vacances de Nadal 
començaran el dijous 22 de desembre i s’allargaran fins el diumenge 8 de 
gener. Ens retrobarem el dilluns 9 de gener de 2023.  

 

1.4 Publicació d’ informes 

Dimarts 20  i dimecres 21 de desembre podreu consultar els 
informes amb les qualificacions del trimestre d’ESO i Primària 
respectivament. Uns dies abans rebreu el correu amb les 
indicacions sobre com accedir-hi. Recordeu que necessitareu les credencials de 
la plataforma Clickedu. Sí algú de vosaltres no les recorda, les pot consultar a 
secretaria enviant un correu a info@elcimvilanova.cat  

1.5 Control d’assistència 

A partir del mes de desembre les famílies de Primària rebreu un correu 
electrònic si no heu notificat la falta d’assistència del vostre fill/a. A l’ESO 
seguirem enviant els missatges per SMS. 

1.6 Recollida de productes higiènics 

Com cada curs, aquest Nadal col·laborarem 
amb l’Economat de Càritas en la recollida de 
productes higiènics. La setmana del 12 al 19 de 
desembre podeu portar a l’escola sabó, gel, 
detergent, raspalls i pasta de dents, bolquers, 
però també podeu col·laborar amb d’altres 
productes d’higiene de la llar. Els alumnes del 
Migdia de Voluntariat de l’ESO seran els 
encarregats de fer-ne difusió i de fer arribar els 
productes recaptats a l’Economat per poder-los 
repartir a famílies que els necessiten. 
Moltes gràcies per endavant per la vostra 

col·laboració! 
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1.7 Informacions de l’AFA 

El passat novembre vam celebrar l'Assemblea general de l'AMPA i volem agrair 

la participació a totes aquelles famílies que hi van poder assistir, la vostra 

participació manté la motivació en el dia a dia de la junta. 

Durant la celebració de la mateixa es va acordar, per majoria, el canvi de 

nomenclatura del acrònim d’AMPA a AFA. 

Per altra banda, es van incorporar a la junta noves mares, amb molta empenta 

i ganes de fer, són l´Alba Marfil, l’Ana María Sanz, la Míriam de Lamo i la Núria 

Osuna. I volem agrair la tasca feta pels membres que aquest any han sortit de 

la junta. Moltes gràcies per la vostra energia, temps i dedicació, que tantes 

coses bones han aportat per al funcionament d’aquesta AMPA. Gràcies Sònia 

Dallà, Desiree Peralta i Esther Serra, i sobretot  a la Presidenta, Marta Escofet 

que ens ha guiat aquests últims anys. Això vol dir que tenim nova presidenta, 

la Mabel Martínez. L’acompanyen en la vicepresidència la Meritxell Serra, com 

a secretari el Vicenç Aguado i l’Alba Aluja de tresorera. La resta de membres 

ens mantenim com a vocals. Busqueu-nos pel pati i a la web de l’escola. 

Volem aprofitar per animar-vos a participar en les comissions creades per 

dinamitzar l’AFA i fer-la molt més participativa i involucrada amb els/les nostres 

fills/es: 

Comissió de Carnaval, comissió d’extraescolars, comissió de revista, comissió 

d'inclusivitat i diversitat i comissió de benvinguda  

Per quina us decidiu? Apunteu-vos-hi mitjançant @ampaelcimvilanova o e-

mail: secretariaampa@elcimvilanova.cat   

I per finalitzar, us animem a que vingueu el 

proper Dissabte a El Cim, serà el 17/12 i 

veurem una exhibició de patinatge, zumba i 

teatre, que han preparat amb moltes ganes. 

I, a més a més, podreu preparar una 

manualitat pel Nadal. 

Recordeu que TOTS som AFA, Tots som El 

CIM! 
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2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

2.1 Pagaments 

Colònies: Durant el mes de desembre necessitem saber quants alumnes aniran 

a les colònies que hi ha programades per cada curs, per tal de fer les reserves 

dels diferents espais. Per aquest motiu, del 2 al 12 de desembre trobareu a la 

web els links per poder fer el pagament online de la paga i senyal. 

Com és habitual, les famílies rebreu una circular explicativa per cada curs amb 

tots els detalls. 

Us recordem també, que al mes de gener es passarà el segon rebut de sortides 

i excursions. 

 

 
3. FETS I GENT 
 

3.1 Activitats pro viatge Londres i Itàlia 

Els alumnes de 3r d’ESO realitzaran el seu viatge 
a Londres al mes de maig. Per tal de finançar-ne 
una part, han organitzat el sorteig d’una panera 
de Nadal. Els alumnes de vendran els números 
algunes tardes a la sortida dels alumnes El 
sorteig es realitzarà a l’escola el 16 de desembre 
i el número guanyador s’anunciarà per les 
xarxes socials. 

Per altra banda, els alumnes de 4t d’ESO 
realitzaran el seu viatge de final d’etapa a Itàlia 
al mes març. Per tal de recaptar diners per a 
finançar-lo estan realitzant diferents activitats. 
Una d’elles és la venda de pastissos i galetes casolanes, i també cafès, el 
dilluns 19 i el dimarts 20 de desembre a la tarda. Per tant, aquests dies no cal 
que porteu el berenar! 

  

https://www.elcimvilanova.cat/pagaments-online/


 

 

 

3.2 Activitats per la Marató de TV3 

Com tots bé sabeu, la Marató de TV3 d’aquest any va 
dedicada a les malalties cardiovasculars. Amb el lema “la 
Marató sempre batega” vol recollir fons per a l’estudi i 
tractament d’aquestes malalties. L’escola, com cada any hi 
vol participar i col·laborar. 

Els alumnes d’ESO i cicle superior construeixen grues de 
paper per a la campanya “1 origami, 1euro”.  

Els d’ESO també, com cada any, assistiran a  la xerrada divulgativa sobre el 
tema. 

El divendres 16, de 16:45 a 17:15h els alumnes de cicle superior, vendran 
pastissos casolans al pati de la Rambla, per tal de recollir fons i fer una donació 
conjunta com a Escola El Cim. Us hi esperem amb esperit col·laborador!  

 
3.3 Nadal a Vilanova 
 

Carta als Reis d’Orient: Com l’any passat, des de 
l’Ajuntament ens faran arribar la bústia per a enviar les 
cartes al patge Eliseu. La tindrem a l’escola, a l’edifici 
de la Rambla, del 16 al 21. 
 
Els Pastorets: El Círcol Catòlic, com cada any, 
representa aquesta típica obra de Nadal en la versió de 
Folch i Torres.  Aquest any també en versió clàssica i 
infantil. Aquí hi trobareu el detall de les funcions i com adquirir les entrades.  
 
 

3.4 Activitats de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova 

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

diferents activitats per aquestes festes. Podeu 

veure tot el programa en aquest document: 

ACTIVITATS NADAL BIBLIOTEQUES 
 

https://www.1origami1euro.org/1origami1euro/
https://drive.google.com/file/d/1EiChy7gi_ePrPbGQKbTfs8okxyTUTWAF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cXGe_jkf3hKAsuN6BW8-oAW3RU3nsWCG/view?usp=share_link

