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Com bé sabeu, a l’escola hi ha un Patronat format per persones 
voluntàries. El passat dia 6 d’octubre va tenir lloc una reunió 
extraordinària en la que es va nomenar secretari al senyor Eloi Montcada 
en substitució de la senyora Eulàlia Freixas, que havia exercit aquest 
càrrec des de la constitució fundacional. 

Així mateix, es va acceptar la baixa com a patrona de la senyora Rosa 
Jorba i es van nomenar nous patrons als senyors Carles Albà i Jordi Martí. 

Cal agrair a totes aquestes persones la seva aportació i dedicació altruista 
que han fet o faran a la nostra institució. 
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1. INFORMACIONS GENERALS 
  
1.1 Setmana del Medi Ambient 
Durant la setmana del 7 al 11 de novembre, celebrarem la 
Setmana del Medi Ambient a l’escola i centrarem la 
temàtica educativa en la sostenibilitat del planeta. Aquest curs iniciem 
un nou projecte al voltant del tema de l'energia, que se suma als diversos 
projectes mediambientals que tenim en marxa. Durant tota la setmana 
farem activitats de recerca d'informació i sensibilització. També tindrà 
lloc la primera assemblea d’ecodelegats on es compartiran idees i 
neguits dels alumnes dels diferents cursos. I recordeu, amb el nou tema 
ens proposem ser: “ENÈRGICAMENT SOSTENIBLES!“ 
 
1.2 Santa Cecília 
És la patrona dels músics i enguany la seva festa s’escau el dimarts 22 de 
novembre. A l'escola El Cim sempre ho celebrem amb diferents 
activitats, concerts i audicions adaptades a les diferents edats. A l’edifici 
de la Rambla, per exemple, rebrem com cada any al Joan Pinós i les seves 
engrescadores propostes musicals. Les classes de 3r de primària, a més, 
aniran a l'Auditori de Vilanova a escoltar les diferents agrupacions 
instrumentals del Conservatori de Música Mestre Montserrat. En altres 
cursos, ens visitaran músics de Sons i alguns companys i companyes 
aprofitaran per mostrar-nos els seus instruments 
musicals. A secundària, també estan preparant 
amb molta il·lusió activitats i audicions per 
celebrar aquest gran dia. 
 
1.3 Preavaluacions a l’ESO 
Per tal que els alumnes i les famílies d’ESO sapigueu com evoluciona el 
vostre fill/a a nivell acadèmic i personal, a partir del 2 de novembre 
rebreu per correu electrònic les preavaluacions del primer trimestre. 
Aquesta avaluació, que fan alumnes i docents, ens ajuda a plantejar 
estratègies de canvi amb l’objectiu de millorar els aprenentatges, si cal, 
o a seguir en la línia de treball feta fins ara. 
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1.4 Reunió pares i mares delegades, AMPA i escola 
Tal i com ja es va informar a la reunió d’inici de curs, 
aquest any celebrarem la primera reunió amb les 
famílies delegades de cadascuna de les classes de 
l’escola. L’objectiu és compartir aspectes 
d’organització general de l’escola que el dia a dia no 
ens permet donar a conèixer. La reunió se celebrarà el proper divendres 
dia 25 a les 15.15h a l’edifici de la rambla. És important que hi assisteixi 
un representant de cada classe des d’I3 a 4t d’ESO.  
 
1.5 Informacions de l’AMPA 
Famílies! Aquest novembre tornen els 

DISSABTES A EL CIM i des de l'AMPA 

estem organitzant un mercat d'intercanvi 

de roba d'extraescolars. Si teniu equipació 

que us ha quedat petita podeu deixar-la a la secretaria de l'AMPA (neta 

i en condicions), us donarem un val de 5€ per bescanviar o comprar una 

altra equipació. Si no trobeu la vostra talla podreu bescanviar el val quan 

compreu la nova equipació. RECICLEM PER UN MÓN MILLOR! 

 

El proper dimarts 8 de novembre a les 17:30h tindrà lloc l'assemblea 

general per a socis de l’AMPA. Hi haurà servei de guarda per aquells que 

ho necessitin, només caldrà avisar via delegats. Recordeu que és molt 

important la vostra assistència, aquest any hi ha força canvis i les vostres 

opinions i suggeriments són més que benvingudes.  

 

Per a consultes i/o suggeriments ens trobareu al despatx de l’AMPA de 

dilluns a divendres de 16:30-18:30h, a 

secretariaampa@elcimvilanova.cat i al nostre instagram.  

 

TOTS SOM AMPA, TOTS SOM EL CIM 

mailto:secretariaampa@elcimvilanova.cat
https://instagram.com/ampaelcimvilanova?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 
2.1 Pagaments i rebuts 
Aquest mes de novembre girem el primer rebut de sortides i excursions. 
És de 30€ per a tots els cursos de I3 a 4t d’ESO. Recordeu que el mes de 
gener hi haurà el segon pagament de 30€, i el mes de juny s’equilibrarà 
segons el pressupost de cada un dels cursos (en alguns casos a pagar, en 
alguns a tornar, segons les sortides que s’hagin fet). 
 
2.2 Horari de secretaria 
Recordeu que durant les estones que les portes de l’escola estan obertes 
(entrades i sortides d’alumnes)  el personal de secretaria no us pot 
atendre ja que està pendent de la porta.  
Us agraïm que espereu fins que les portes estiguin tancades per dirigir-
vos a secretaria.  
Així mateix, us recordem que teniu al vostre abast els següents canals de 
comunicació: 

- Per enviar notificacions del dia a dia: 
-  Si són relacionats amb alumnat de la Rambla: 

secretaria.rambla@elcimvilanova.cat  
- Si són de pl.dels Cotxes: secretariaeso@elcimvilanova.cat   

- Per fer-nos arribar dubtes o consultes generals: info@elcimvilanova.cat  
- La pàgina web per fer pagaments de colònies 

https://www.elcimvilanova.cat/pagaments-online/  
- Clickedu per fer comandes de xandalls i bates 

https://www.elcimvilanova.cat/xandall-i-bates/  
 
 
  

mailto:secretaria.rambla@elcimvilanova.cat
mailto:secretariaeso@elcimvilanova.cat
mailto:info@elcimvilanova.cat
https://www.elcimvilanova.cat/pagaments-online/
https://www.elcimvilanova.cat/xandall-i-bates/
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3. FETS I GENT 
 
3.1 Loteria de la Casa d’Empara 
Com ja és tradició, la Casa d’Empara ens proposa la seva loteria per 
aquestes festes de Nadal. 
Aquest any el número 
afortunat és el 45.419 i les 
participacions són de 3€. Les 
podeu anar a comprar 
directament a la porteria de la 
Casa d’Empara, Rambla Josep 
Tomàs Ventosa, 20. Molta sort!  

 
 
3.2 Setmana de la Ciència 
La 27a Setmana de la Ciència se celebrarà a Catalunya del 11 al 20 de 
novembre. Aquest esdeveniment ens dona la possibilitat d’accedir a 
molts llocs i a moltes activitats que ens apropen i ens motiven al món 
científic. N’hi ha per totes les edats. 
Des de l’escola participarem en algunes 
de les activitats que es faran a la 
comarca. Podeu trobar més informació 
a 27a Setmana de la Ciència 
 
 

 

https://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/frontend/
https://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/frontend/

