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En primer lloc, volem desitjar-vos un bon any nou, que aquest 2022 ens porti 
salut per davant de tot i l’oportunitat de relacionar-nos amb tranquil·litat de nou.  

El primer trimestre, el vam acabar amb un seguit de grups confinats tot i les 

mesures que prenem al dia a dia a l’escola. No va ser fàcil, sobretot per aquelles 

famílies que heu de combinar la feina amb els infants i joves a casa, però ens en 

vam sortir i estem segurs que ens en sortirem també aquest any nou que tenim 
per davant. Gràcies a totes i tots per l’esforç que esteu fent.  

Amb l’inici del 2022 deixem enrere el 25è aniversari. Un aniversari marcat per 

la pandèmia que no ens ha permès celebrar-lo tal i com havíem previst. Tot i això, 
no deixem d’estar contents per com ens hem adaptat a les circumstàncies tots 
plegats. Serà un aniversari que segur que quedarà en el record.  

Enguany però celebrarem el 15è aniversari de la creació del 

taller de música Sons. Esperem que puguem, si la situació 
sanitària ho permet, organitzar diversos actes per festejar-lo.  
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1. INFORMACIONS GENERALS 
 
 

1.1. Informes d’Educació Infantil 
Els cursos de P-3, P-4 i P-5 els tindreu disponibles a la plataforma Clickedu a 
partir del divendres 21 de gener. Rebreu un correu amb una miniguia de com 

accedir-hi.  
 

1.2 Reunions de famílies 
Aquest mes de gener i el proper mes de febrer tindrem la segona reunió amb les 

famílies de l’escola. Encara falten força dies, però us passem les dates perquè 

us les pugueu marcar a l’agenda. Aquesta convocatòria serà en línia per a tots 

els cursos. Us enviarem un correu amb la convocatòria i l’enllaç per entrar a la 

reunió. 
 

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 

1r, 2n i SIEI d’ESO  Dilluns 24 de gener de 18h a 19 h 

3r i 4t d’ESO     Dilluns 7 de febrer de 17:30 h a 19 h 
 

1.3 Canvis en la gestió de casos covid-19 als centres educatius 

Amb la represa de les classes el Departament d’Educació ha enviat unes 

noves directrius per a la gestió dels casos covid-19 al centre. Podeu veure 

tota la informació actualitzada a la web de l’escola. 
 

1.4 Participació a la Marató de TV3 
La Marató d’enguany s’ha encarregat de difondre i recaptar fons sobre la salut 

mental. A l’escola n’hem parlat amb els alumnes de Primària i a l’ESO hem 

participat en les xerrades divulgatives, aquest curs també en format en línia. Com 
en anys anteriors, els alumnes de primària, de 3r a 6è, han participat en la 

col·lecta elaborant origamis pels quals l’Agrupació Mútua ha pagat 1€ per 
contribuir-hi. Enguany a Catalunya hi han participat més de 70.000 alumnes que 

han fet més de 258.000 grues de paper pels quals es va fer un donatiu de 
50.000€. Des de l’escola, la nostra aportació ha estat de 1.133 grues. Gràcies 
a tothom per la participació! També a l’edifici de la Rambla els alumnes han 

participat en l’activitat “Trenquem murs”, organitzada pels alumnes de cicle 

superior de Primària. En aquesta activitat s’han recollit 534,70€. Moltes gràcies 

a totes i tots per la vostra generositat! 

https://www.elcimvilanova.cat/pla-dorganitzacio-curs-21-22/
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1.5 Setmana de la Solidaritat 

La celebrarem del 24 al 28 de gener, ja que el 27 de gener commemorem que 
fa 136 anys que les Missioneres de la Immaculada Concepció (MIC) van arribar 

per primera vegada a l’Àfrica a servir en els camps de la sanitat, l’educació i la 
promoció de la dona. Com que les MIC són origen 

i formen part d’El Cim, commemorem aquest 

esdeveniment fent diferents activitats de 
sensibilització amb els col·lectius que més ho 

necessiten.  

A Infantil i Primària organitzarem actes per 
col·laborar econòmicament en el projecte 

Veneçuela amb tu que aquest curs les MIC estan 

desenvolupant en el camp de l’economia social, 

centrat en les cooperatives locals que fan sabó 
reciclat.  

A ESO ens centrarem en la 

campanya  "Aturem l'abús 

sexual infantil i també de les 
dones" 

 
 
 

1.6 Informacions de l’AMPA 

Ja tenim aquí el 2022. Esperem que hagueu tingut unes bones festes. El 10 de 

gener comencem el segon trimestre i les activitats extraescolars tal i com vam 
acabar el primer, mantenint els formats i els horaris, atents sempre a les 

indicacions de la Generalitat. 

També donem la benvinguda a la nova incorporació de la junta, la Sara Noguera, 
mare d’alumnes de P-4 i 1r de Primària. 

Com a aportació anual a l’escola, aquest mes s’instal·larà al pati dels pins unes 
grades de fusta perquè els nens i nenes puguin utilitzar-les per allò que 

necessitin, cantades de Nadal, recitals, espectacles o simplement per seure-hi i 

xerrar una estona a l’hora del pati. 

https://drive.google.com/file/d/1VsCOc6tgznHsiWSTyBHK-ouADMRU0G6N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VsCOc6tgznHsiWSTyBHK-ouADMRU0G6N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VsCOc6tgznHsiWSTyBHK-ouADMRU0G6N/view?usp=sharing
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I ens estrenem a Instagram, allà trobareu les informacions més rellevants de 

l’AMPA, així que ja ho sabeu: seguiu-nos a 

@ampaelcimvilanova. 

I per a qualsevol dubte, suggeriment o informació 
ens trobareu a secretariaampa@elcimvilanova.cat 

Recordeu, TOTS SOM AMPA, TOTS SOM EL CIM 

 

 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Segon pagament de sortides i excursions 

Juntament amb el rebut ordinari de l’escola, aquest mes es factura a tots els 

cursos el segon pagament de sortides i excursions de 30€. Recordeu que el 
darrer rebut de sortides i excursions es regularitzarà amb l’import final de les 

sortides que hagi fet cada classe. 

Als alumnes de 1r i 2n de Primària se’ls girarà també el segon i últim pagament 
de la piscina. 

En l’àmbit de les colònies, del 13 al 18 de gener s’obrirà a la web el darrer 

pagament de les colònies a la Vall de Núria per als alumnes de 2n d’ESO i el 
segon pagament de la Ruta de l’Exili per als de 4t d’ESO. 
 

 

2.2 Preinscripcions per al curs 2022-2023 

Amb l’inici del nou any comencem a preparar les preinscripcions per al proper 
curs 2022-2023, que seran del 7 al 21 de març per a Infantil i Primària, i del 9 al 
21 de març per a l’ESO. Les famílies que tingueu fills nascuts l’any 2019 que 

vulgueu plaça a P3 per al proper curs, o bé germans que estiguin cursant 6è en 

altres escoles que no siguin El Cim i que vulguin fer 1r d’ESO aquí, us demanem 

que ens ho notifiqueu fins del 30 de gener emplenant el següent formulari:  

 

 

 
 

En el cas que vulgueu fer una preinscripció que no sigui per aquests dos cursos, 

envieu un correu electrònic a info@elcimvilanova.cat 

Recordeu, però, que després, en el període de preinscripció cap al mes de març, 
haureu de fer la sol·licitud ordinària i presentar la documentació pertinent.  

Formulari preinscripcions curs 2022-23 

per a germans del centre 

https://www.elcimvilanova.cat/pagaments-online/
mailto:info@elcimvilanova.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6abNiEMXJHsAmojYBQ6ylzNZw0l6SouDqTjUxIwp7tHQQEA/viewform?usp=sf_link
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3. FETS I GENT 
 

 

3.1 Festa Major petita, Sant Antoni 

Com ja sabeu, dilluns 17 de gener és Sant Antoni, la 

Festa Major petita de la nostra ciutat. En 

conseqüència serà dia festiu i no hi haurà escola.   

Diumenge 16 hi ha previst la ja tradicional cercavila 
on molts dels nostres alumnes participen. Sortirà a 

les 11:30h de la plaça de Sant Antoni i seguirà el 

recorregut pel carrer de la Bomba, la plaça de les 
Neus, Rambla Principal, Av.Francesc Macià, plaça de 

la Vila, carrer Caputxins, Sant Gregori i plaça de les 

Neus. 
I el mateix 17 els Tres Tombs pels carrers de Vilanova. 

 

 


