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Us fem arribar aquest nou SomElCim quan sembla que la 6a onada 
comença a anar de baixa. Els casos de positius que ens arriben a 
l’escola són un degoteig i els confinaments d’uns i altres una realitat 
que ha transformat el dia a dia d’impartir classes.  

Cal valorar molt positivament l’esforç que està fent tota la comunitat 
educativa (famílies, alumnes i personal de l’escola) per adaptar-se i 
acceptar aquesta nova situació. Esperem, però, que la situació millori 
aviat i puguem retrobar-nos tots a l’escola amb tranquil·litat.  
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1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 Agraïments de la Setmana de la Solidaritat 

La setmana passada vam celebrar la Setmana Solidaritat. Al llarg dels 
cinc dies vam treballar per sensibilitzar-nos i aprendre sobre les 
realitats de Veneçuela (Infantil i Primària) i Mèxic (ESO) on col·laboren 
les MIC (Missioneres de la Immaculada Concepció). Si en voleu saber 
més, us recomanem que llegiu la notícia de la web.   

Aquest any hem pogut recuperar el tancament de la setmana amb els 
ja tradicionals esmorzar i berenar solidaris a base de xocolata de 
comerç just i el pa que ha subvencionat el Supermecat JR a qui agraïm 
la seva col·laboració. En total hem 
recaptat 781€, moltes gràcies a tots 
per la vostra participació.  

 
 
 
1.2 Reunions de famílies 

Com ja sabeu, cada any a mitjans de curs fem una segona reunió de 
famílies. Aquestes són més aviat de caire pedagògic i ens serveixen 
també per comentar la marxa del crus. És per això que és important la 
vostra assistència. 
El passat gener ja vam començar amb les reunions de 1r i 2n d’ESO. 
Aquest febrer continuarem amb les de la resta de cursos.  Les dates i 
horaris són: 
 

P3, P4 i P5 i SIEI de Primària Dilluns 7 de febrer de 18 h a 19 h 
1r, 2n i 3r      Dimarts 8 de febrer de 18 h a 19 h 
4t, 5è i 6è de Primària  Dimecres 9 de febrer de 18 h a 19 h 
3r  d’ESO     Dilluns 7 de febrer de 17:30 h a 19 h 
 

Aquestes seran en format virtual. Rebreu un correu electrònic del tutor 
de la classe del vostre fill/a amb l’enllaç. 
 
A causa dels canvis previstos en la preinscripció de Batxillerat i Cicles 
Formatius, la reunió de 4t d’ESO es realitzarà més endavant, quan el 
Departament d’Educació faci públic tot el procés a seguir. Les famílies 
rebreu un correu amb la nova data.  

https://www.elcimvilanova.cat/setmana-de-la-solidaritat-gener-2022/
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1.3 Preavaluacions a l’ESO 

La primera setmana de febrer les famílies i alumnes de secundària 
rebreu per correu les preavaluacions de la 2a avaluació. Des de 
l’escola creiem que és convenient fer-vos arribar informació sobre 
quina evolució ha fet el vostre fill/a durant aquestes setmanes. 
D’aquesta manera podreu orientar-lo en cas que es detecti alguna 
mancança en el seu treball i revertir la situació de cara al final del 
trimestre. Amb aquest correu també s’enviaran els resultats de les 
recuperacions de les notes de la 1a avaluació. 
  

1.4 Jornades de Portes Obertes    

Del 7 al 21 de març hi haurà les preinscripcions per al proper curs 
2022-2023. L’escola ofereix 40 places a P3 per a nenes i nens nascuts 
el 2019, i 10 places per a alumnes que han de cursar 1r d’ESO. Si 
coneixeu famílies interessades en aquestes places els ho podeu fer 
saber i animar-les a venir a les portes obertes. Ja sabeu que la millor 
publicitat que pot tenir l’escola és la que comuniqueu les pròpies 
famílies. Les portes obertes seran els divendres 11 i 18 i dissabtes 
12 i 19 de febrer. Cal demanar cita prèvia per telèfon (938930280) o 
per correu electrònic info@elcimvilanova.cat  

Podeu trobar tota la informació a la web www.elcimvilanova.cat 
Els alumnes de 6è de l’escola que el proper curs aniran a fer l’ESO 
a la plaça dels Cotxes, el 9 de març faran una visita a l’edifici. I el 
mateix dia a la tarda hi haurà una reunió virtual amb les famílies. Al 
tercer trimestre, si tot va bé, podreu fer una visita presencial al centre. 
Rebreu una circular amb la informació. 

 

mailto:info@elcimvilanova.cat
http://www.elcimvilanova.cat/
https://view.genial.ly/5eae8ad432376f0d7de48216
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1.5 Carnaval a l’escola 

Aquest 2022 procurarem recuperar una part del nostre 
Carnaval. Tot i això, a data d’avui encara no tenim definit el 
format. Dependrà de l’evolució de la situació sanitària. Més 
endavant rebreu un correu específic.  

A Infantil i Primària ja hem començat a treballar amb la disfressa que 
farem a les aules. La temàtica serà “Súper herois essencials” i cada 
classe farà un petit homenatge a les diferents persones que han 
treballat per a tots nosaltres al llarg d’aquests temps tan difícils. Cada 
curs rebrà la circular amb l’explicació de la seva disfressa.  

Per la seva banda, el Rei Carnestoltes de l’escola està preparant el seu 
sermó. Esperem que pugui venir personalment a recitar-lo.  
 
Recordeu que dilluns 28 de febrer i dimarts 1 de març seran festius 
a l’escola.  
 

1.6 Sortides i colònies ESO 

Aquest inici del mes de febrer hi ha previstes algunes de 
les sortides i colònies d’ESO. Els dies  2, 3 i 4 els alumnes 
de 2n podran gaudir de les colònies a la Vall de Núria on 
podran practicar l’esquí i altres activitats de neu. Per altra banda, els 
dies 3 i 4 els alumnes de 4t participaran de la Ruta de l’Exili, activitat 
emmarcada dins del treball de la Guerra Civil que realitzen des de l’àrea 
de Socials.  
 

1.7 Proves Externes 4t ESO 

Finalment, les proves seran els dies 2 i 3 de març. En un inici estaven 
previstes a principis de febrer però el Departament d’Ensenyament les 
ha aplaçat esperant millors condicions sanitàries.  Aquestes proves es 
passen simultàniament a totes les escoles i instituts de Catalunya, en 
les matèries de català, castellà, anglès, matemàtiques i ciències.  
Tant l’escola com les famílies rebrem els resultats cap a finals de curs. 
Aquests són una bona manera de saber si estem fent bé la tasca 
educativa, trobar els nostres punts 
forts i febles i pensar millores de 
cara al curs següent.  
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2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Informacions de l’AMPA 

Arribat febrer comencem a ensumar l’oloreta de “caramels” i tot i que 
aquest any tampoc hi haurà festa de Carnaval sí que hi haurà concurs 
de disfresses. Esteu atents/es a l’Instagram @ampaelcimvilanova, us 
informarem de les bases del concurs i els premis, aneu preparant fil, 
agulla i imaginació! Tornarem a guarnir el carrer Caputxins, per això 
necessitarem la vostra ajuda: ben aviat l'Ofèlia us donarà instruccions 
de com fer-ho. 

També us informem que aquest trimestre ha arribat un lot de material 
inclusiu que es va adquirir amb l’ajut de l’Ajuntament i que s’ha donat a 
l’Escola: un panell de joc, un quatre en ratlla molt gran, la gimcana de 
les emocions, rellotges per a gestionar el temps i altres jocs que 
esperem que gaudeixin tots els nens i nenes! 

I per finalitzar, us informem que ja ha quedat inaugurada l’àgora, 
l'assemblea de delegats en va fer un bon 
ús! 

TOTS SOM AMPA, TOTS SOM EL CIM 

 
 

2.2 Pagament colònies 

Del 8 al 14 de febrer s‘obrirà a la web el segon pagament de l’estada a 
la Costa Brava pel curs de 3r d’ESO i del viatge a Itàlia pel curs de 4t 
d’ESO. Rebreu una circular amb els detall del pagament. 
 

2.3 App de Clickedu 

Per obtenir un bon funcionament, recordeu que és important tenir 
sempre actualitzada l’aplicació. En cas que us porti problemes 
comproveu que tingueu la darrera 
versió,  la 4.5.4.  
 

  

https://www.elcimvilanova.cat/pagaments-online/
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3. FETS I GENT 
 

3.1 Programació d’espectacles familiars 

El proper diumenge 6, a les 18h hi ha programació de 
teatre familiar al Teatre Principal organitzada per La Xarxa. 
Podeu gaudir de l’espectacle “Safari”de la companyia La 
Baldufa.  
 
 
 

https://www.escenavilanova.cat/programacio/safari

