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Un cop passat el primer mes del curs i havent fet totes les reunions de 
famílies presencialment a les aules dels vostres fills/es, us agraïm la  
participació amb la qual esperem comptar al llarg de tot el curs. Encetem, 
doncs, aquest mes d’octubre reprenent l’horari habitual per Infantil i 
Primària (fins a les 17h d’horari lectiu), acabant de posar en funcionament 
tots els engranatges de l’escola (natació, espais d’aprenentatge, 
extraescolars de l’AMPA, Sons) i encetant la nova extraescolar “Let’s 
play”.  
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1. INFORMACIONS GENERALS 
  

 
1.1 Calendari octubre 
Recordeu que dimecres 12 d’octubre és festiu estatal. A més, el dilluns 
31 d’octubre és dia de lliure disposició i el dimarts 1 de novembre és Tots 
Sants. L’escola romandrà tancada aquests dies.   
 

 
1.2 Colònies 5è de Primària i 1r d’ESO 
Comencen les primeres colònies del curs! 
Els dies 17,18 i 19 d’octubre tenim previstes 
les de 5è de Primària a la casa “Els Porxos” 
a Vilanova de Sau. I els alumnes de 1r d’ESO 
aniran el 26, 27 i 28 d’octubre a l'alberg de 
l'Escala (Empúries). Totes dues tenen com a objectiu treballar la cohesió de 
grup després de les barreges en el canvi de cicle i etapa en aquests dies de 
convivència.  
 

1.3 Servei d’infermera a l’ESO 
Un curs més, el Departament de Salut ofereix als centres educatius un servei 
d’infermeria per a l’ESO per a l’orientació dels alumnes. La infermera Laura 
Muñoz, del CAP Jaume I, tornarà a venir al nostre centre una hora cada 
divendres per atendre consultes. El mateix Departament, també ofereix la 
possibilitat de realitzar algunes xerrades sobre salut emocional i hàbits 
alimentaris.  

 
1.4 Túnel del Terror pro viatge 4t d’ESO 
Amb la fi de les restriccions per la pandèmia, tornem a recuperar algunes de 
les activitats que es realitzaven a l’escola, entre elles el Túnel del terror que 
organitzen els alumnes i famílies de 4t d’ESO per a recollir diners pel viatge 
de final d’etapa.  
Rebreu més informació durant aquests primers dies d’octubre, però ja us 
podeu reservar les dates del divendres 21 i dissabte 22 d’octubre a la tarda. 
L’edifici de la plaça dels Cotxes serà un cop més l’escenari d’aquesta activitat. 

        
  



 

 

 

1.5  Informacions de l’AMPA 

Inaugurem l’octubre celebrant l’inici i bona acollida de les 
extraescolars, esperem que les/els nostres filles/s s’ho 
passin d’allò més bé! 

El proper 17/10 s’obrirà el període per sol·licitar una 
subvenció per un monitor/a de suport per aquelles famílies 
amb infants/adolescents amb discapacitat reconeguda igual o superior al 
33%. Hi haurà temps fins el 30/10. Per a més informació contacteu amb 
l’AMPA 

Un cop finalitzades les reunions i ja amb les mares/pares delegades/ts 
escollits, volem agrair-los la seva col·laboració durant aquest curs. 

    curs classe delegada/-t classe delegada/-t 

I3 Bastoners Elisabet Guspí Diables Francesc Alsina 

I4 Mulasses Ana Yolanda Nicolás Dracs Núria Hernando 

I5 Castellers Jessica Contreras Gegants Jonathan Riba 

1r Farigola Sílvia Borrego Romaní Marina Viso 

2n Atzavara Sara Noguera Lligabosc Mònica Garcia 

3r Olivera Yolanda Dorado Dent de Lleó Coral Ausín 

4t Ginesta M. Mar Recasens Margalló Jennifer Jiménez 

5è Calabruixa Verónica Guzmán Bruc d’hivern Mònica Arcusa 

6è Alzina Geraldine Soler Garrofer Montse Serrano 
 

curs Classe delegada/-t  delegada/-t 

1r  Ivana Roig  Alba Aluja 

2n  Vanessa Urbano  Marta Domenjó 

3r  Mònica Ferrer  Aurelia Rafael 

4t  Rosa Inglada   

SIEI  Juanjo Álvarez 

 
Per a informació, dubtes i/o suggerències recordeu que trobareu la Candela 
al despatx del pati de la Rambla de dilluns a divendres de 16:30 a 18:30h, 
també ens trobareu a secretariaampa@elcimvilanova.cat i a Instagram 
@ampaelcimvilanova   

TOTS SOM AMPA, TOTS SOM EL CIM 

mailto:secretariaampa@elcimvilanova.cat


 

 

 

 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Piscina a  I5, 1r i 2n 

Els cursos de natació per a I5, 1r i 2n de Primària a l’Esportiu La Piscina 
comencen aquesta setmana.  

Us recordem els horaris de cadascuna de les classes:  

     I5 Gegants i  I5 Castellers → dijous d’11.30 a 12.15h 

1r Farigola i 1r Romaní→ dimarts de 10.45 a 11.30h 

2n Atzavara i 2n Lligabosc → dijous  de 10.45 a 11.30h 

Per facilitar la gestió, a aquelles famílies que teniu domiciliat el rebut de 
l’escola, el rebut de la piscina se us carregarà al compte en dos terminis, a 
l’octubre i al gener. Aquelles que feu els pagaments en efectiu, cal que passeu 
per secretaria.  

 

2.2 Programació  i robòtica a l’ESO 

Aquest curs continuem la implantació de la robòtica a l’escola. Amb el canvi 
del nou currículum hem pogut adaptar l’horari de 1r d’ESO i els alumnes tenen 
una hora setmanal de programació i robòtica amb Arduino. Enguany ja 
disposem dels materials amb els que treballaran. Tal i com es va informar a 
les famílies, en aquest mes d’octubre es passarà el rebut del material que els 
servirà per a tota l’etapa de secundària. 

  

2.3 Sons 

Com cada curs, Sons s'ha posat en marxa i ha iniciat 
les seves classes aquest mes d'octubre. A més de les 
habituals classes de sensibilització, instrument, cant 
coral i combo per a infants i adolescents, continuem 
promovent i ampliant l'oferta per a joves i adults. Aquest 
curs, a més, hem afegit dos instruments nous: trompeta 
i ukelele. Si us animeu, encara hi sou a temps perquè 
la matrícula continuarà oberta al llarg de tot el curs.  
 

  



 

 

 

2.4 Let’s play 

El proper 6 d’octubre iniciarem l’activitat “Let’s play”. 
Finalment hem tingut prou inscripcions i l’activitat pels 
infants de I4 i I5 que estiguin inscrits es realitzarà cada 
dijous de 17h a 18h. 

Per altra banda, us informem que el proper dimecres 5 
d’octubre a les 17h, hi haurà una reunió informativa a 
l’edifici de la Rambla adreçat a totes les famílies, per a 
poder explicar el funcionament i metodologia de l’activitat.  
Us hi esperem! 

 
 

  

3. FETS I GENT 
 

 

3.1 Programa de benestar emocional 
 
La pandèmia produïda per la COVID-19 ha impactat en 
la majoria d'aspectes relacionats amb la salut de la infància i l'adolescència, 
sobretot en el seu benestar emocional. És per això que l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i la Diputació de Barcelona han establert un PROGRAMA 
ESPECÍFIC DE BENESTAR EMOCIONAL. 
 
S’ofereixen d’octubre a desembre un seguit de xerrades/tallers per a famílies 
per tal d'obtenir eines i recursos per donar suport a infants i joves. La proposta 
per aquest mes consta de tres monogràfics d’una hora i mitja de durada 
cadascun d’ells. 
 
Aquests tallers es faran presencials a l’IMET, les places són limitades 
(activitat gratuïta). Les persones interessades podeu fer la inscripció prèvia al 

següent formulari o a l'adreça de correu electrònic clorente@imet.cat 

Podeu veure la informació a la web de l’IMET a través d’aquest enllaç.  
 

  

https://forms.gle/Qp4zTGoV5YRZfjK16
http://clorente@imet.cat/
https://www.imet.cat/cicle_xerrades


 

 

 

3.2 Activitats per a joves a La Nau 
 
La Regidoria d’infància i joventut engega un projecte pilot a La Nau de joventut 
amb activitats gratuïtes per a joves d’entre 12 a 30 anys. 

L’objectiu d’aquest programa és oferir un ampli ventall d’activitats per facilitar 
eines d’aprenentatge i l’adquisició de noves capacitats i habilitats als i les 
participants amb un enfocament lúdic i social. 

La proposta d’activitats s’ha centrat a oferir al jovent de la ciutat la possibilitat 
de fer activitats de diversa índole, des d’activitats intel·lectuals, físiques, 
audiovisuals, plàstiques i culturals. A més, també s’aposta per una activitat 
amb un fort caire inclusiu. 

Les activitats programades responen a les propostes fetes pel jovent en el 
marc de programa Antena en anys anteriors on hi han participat els alumnes 
de secundària del nostre centre. 

Podeu consultar tota la informació a La Nau. Aquí teniu el formulari 
d’inscripció a les activitats. 

 
 

https://www.vilanova.cat/joves/lanau
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdivpiWLifId5etdEXZ9SLGWpT0ZFqiIyGi5zAlyTYwetLKDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdivpiWLifId5etdEXZ9SLGWpT0ZFqiIyGi5zAlyTYwetLKDg/viewform

