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Comencem el mes de març contents d’haver pogut celebrar el carnaval a
l’escola sortint del centre i fent una cercavila per la ciutat. Tot i que els
famílies no vau poder entrar al pati, vau poder veure als vostres fills i filles
disfressats i ells van veure el Carnestoltes i van tornar a sentir en directe el
seu sermó. A més, després de ballar van berenar convidats per l’AMPA, a
qui des d’aquí volem agrair la seva aportació.
Aquest mes de febrer també hem pogut gaudir dels patis sense les
mascaretes i s’han acabat les quarantenes dels grups classe. A poc a poc
anem tornant a la normalitat. Per si no l’heu vist encara, us enllacem la
notícia que Canal Blau va venir a gravar a l’escola: “Sense mascaretes als
patis de les escoles”.

1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Preinscripcions 2022-2023
El proper 7 de març començaran les preinscripcions a tot Catalunya. El
format segueix sent telemàtic.
D’altra banda, la natalitat continua baixant i per ajustar-nos a la realitat, la
ràtio per als propers cursos de P3 s’ha reduït a 20 a totes les escoles de la
ciutat.
Us recordem també que els alumnes de 6è que passen a 1r d’ESO a la
plaça dels Cotxes, queden automàticament preinscrits a no ser que ens
digueu el contrari. Els alumnes de 6è visitaran l’edifici d’ESO el proper
dimecres 9 de març. Farem una reunió amb les famílies de 6è el mateix
dia a les 18h, en format virtual. Cap al mes de maig organitzarem una visita
a l’edifici de la plaça dels Cotxes.
Els germans d’alumnes del centre que el proper curs han de fer P3 s’han
de preinscriure en el període establert. Podeu trobar tota la informació a
la web de l’escola: Preinscripció curs 22-23

1.2 Participació en els Problemes a l’Esprint
Els alumnes de l’escola que realitzen els Migdies de Reptes
Matemàtics han participat a la darrera convocatòria dels
Problemes a l’Esprint. Han resolt tots els reptes proposats i han quedat
classificats en molt bona posició. Podeu veure tota la crònica de l’activitat a
Problemes a l’Esprint.

1.3 Nova pancarta a l’escola
Com ja haureu vist, hem posat una nova pancarta a la façana de la carretera
de l’edifici de la rambla. Aquesta conté l'eslògan “Creixem junts oberts a un
món millor” acompanyat del dibuixos del Sebastià Serra que pretenen
transmetre el tarannà de l’escola. Esperem que us agradi .

1.4 AMPA
Durant aquest mes de març tindrà lloc un altre
“dissabtes a El Cim”, aquesta vegada serà
Dissabte de Taekwondo en familia, així que ja ho
sabeu, tant se val si ja el practiqueu com si mai
heu vist un dowok de taekwondo, només calen
ganes de fer esport tots junts i passar una bona estona. Ben aviat us
confirmarem la data exacta, així que estigueu atents/es a les delegades i a
l’Instagram de l’AMPA.
Aprofitem per agrair-vos els peixets rebuts, sobretot a les famílies que
tantes hores heu invertit en la preparació dels guarniments, moltíssimes
gràcies, i és que tots som AMPA, tots som El Cim. Si encara no els heu vist,
aprofiteu per passejar pel carrer dels Caputxins.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Fotos de grup classe
Com en cursos anteriors, enguany també hem fet una fotografia del grup
classe des de P3 fins a 4t d’ESO. De P3 fins a 4t de primària ben aviat les
podreu trobar penjades als vidres del porxo, les dels alumnes més grans de
Primària es penjaran a la classe perquè ells les puguin veure i a Secundària
es penjaran davant de les sales de professors. Si esteu interessats en tenirne una còpia de 15x20, la podeu demanar a secretaria. El preu és 4,50€.

2.2 Inversions a cicle superior
Com ja sabeu, la nostra és una escola concertada. Això vol dir que es
financia a través d’un concert amb la Generalitat que cobreix una part dels
sous dels docents i una part de les despeses de funcionament. La resta de
sous del personal i de despeses i inversions surten de les quotes i activitats
que fa l’escola.
De la mateixa manera, som una Fundació, això vol dir que tots els diners
es reinverteixen en l’escola, ja sigui ampliant el pati, rehabilitant aules o fent
les intervencions necessàries per aprofitar al màxim les noves tecnologies.
Aquest mes de febrer s’ha renovat el mobiliari de les dues aules de 6è
comprant 54 taules i cadires de materials resistents i lleugers que permeten
una distribució de l’aula flexible en consonància a la nostra manera de

treballar. Els i les alumnes s’han mostrat contents i agraïts i en fan una
valoració molt positiva.

Aula de 6è Alzina

2.3 Pagament colònies
Durant el mes de març es realitzaran els darrers pagaments dels viatges de
3r i 4t d’ESO. La web s’obrirà del 8 al 14 de març.
Cap a final de mes es podran fer els pagaments de les colònies de P3, P4
i 1r de Primària.
Els tutors i les tutores us faran arribar les circulars informatives amb els
detalls i els imports.

2.4 Anunciants revista
Un any més, us podeu anunciar a la revista Som, la
revista de l’AMPA i de l’escola El Cim que s’envia a totes
les famílies de l’escola.
Pensem que és una bona manera perquè els petits
empresaris i autònoms es facin conèixer a la gran família d’El Cim. Trobareu
més informació en aquest formulari, on podreu posar les dades de contacte
i escollir la mida de l’anunci. Animeu-vos a participar-hi!!

4. FETS I GENT
3.1 Manifest per la pau a Ucraïna
La Fundació d’Escoles Cristianes de Catalunya ha fet
un manifest a favor de la pau a Ucraïna i a tots els
països del món. Com a escola ens adherim a aquest
manifest i seguirem treballant amb els alumnes per la
Pau, manifestant-nos en tot moment a favor del diàleg
i la resolució dels conflictes pacíficament.

