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Ja torna a ser setembre i amb ell iniciem el curs, un curs en què deixem 
enrere les restriccions de la pandèmia. Malgrat això, continuem tenint 
novetats, aquesta vegada en el calendari escolar. Les classes han començat 
una setmana abans del que era habitual els darrers anys i ha calgut 
organitzar les tardes amb monitors.  
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1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 Relleu en l’equip directiu 

Enguany s’ha produït un relleu a l’equip directiu. 
En Jaume Dallà, president del Patronat de l’escola, cedeix les funcions de 
representant de la titularitat del centre i aquesta funció, des del passat 1 de 
setembre passa a mans del Xavier Guardiet. 

L’escola vol agrair profundament al Jaume Dallà, tota la seva dedicació, 
implicació amb el centre i professionalitat durant aquesta etapa al capdavant del 
centre. 

Així mateix, desitgem molta sort i encerts al nou titular Xavier Guardiet. 
Benvingut! 
 

1.2 Benvinguda al nou personal del centre 

Aquest any, a l’edifici de la rambla comptem amb la incorporació de la Sònia 
Dallà que combinarà la seva tasca a secretaria juntament amb el Josep Barot. 
Des d’aquí li donem la benvinguda.  
  

1.3 Sortides d’inici de curs 

Com cada any, els diferents cursos des d’Infantil 4 fins a 4t d’ESO realitzarem alguna 
activitat i/o sortida d’inici de curs per facilitar la cohesió de grup.  
Les dates d’aquestes sortides d’Infantil i Primària us les faran saber les tutores en 
la reunió de famílies que fareu a partir del dia 19.  
Tots els grups de Secundària tenen prevista la sortida el divendres 23. Els tutors us 
informaran de l’activitat que duran a terme.   

 
 
1.4 Festivitat de Sant Vicenç de Paül 

Sant Vicenç de Paül va ser el fundador de les Filles de la Caritat, un dels ordes 
que han format part del patronat d’El Cim des de la seva fundació. És per això 
que a l’escola celebrarem i treballarem el dia 27 de setembre, dia de sant Vicenç 
de Paül, amb l’objectiu de conèixer la seva obra i la de les Filles de la Caritat, 
que continuen treballant amb els col·lectius més desfavorits.   



 

 

1.5  Informacions de l’AMPA 

Doncs ja tenim aquí un nou curs i esperem que el comenceu amb moltes 
ganes i empenta. A la pàgina web de l’escola hi trobareu tota la informació 
referent a les activitats. 

Aquest any ens retrobem al despatx de l’AMPA, que torna a obrir portes per 
atendre-us de forma presencial, però també podeu seguir enviant les 
inscripcions de forma telemàtica (recordeu adjuntar la declaració 
responsable i el comprovant de la transferència) a 
secretariaampa@elcimvilanova.cat. 

Les inscripcions es podran fer de manera trimestral o anual, aquest format 
gaudirà d’un descompte del 5%. 

Les activitats començaran el dilluns 3 d’octubre i finalitzaran divendres 9 de 
juny. I ja podeu anotar a l’agenda que la Festa de l’AMPA serà dissabte 10 
de juny! 

Ara ja només queda apuntar-se!!! 

I recordeu que us podeu posar en contacte amb 
l’AMPA a través del correu i del vostre 
delegat/ada de classe.També podeu seguir-nos a 
l’Instagram de l’AMPA. Molt bon curs! 

 
2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 SONS, el nostre espai musical:  

Sons és l’oferta de formació musical extraescolar que ofereix El Cim a nens i 
nenes, joves i adults tant de la nostra escola com de fora d'aquesta. Les classes 
es fan en horari de migdia i de tarda, a l’edifici de la 
Rambla i al de la plaça dels Cotxes. 

Podeu triar entre diferents instruments com ara: piano, 
guitarra clàssica i elèctrica, bateria, baix elèctric, ukelele, 
violí, flauta travessera, flauta de bec, clarinet, trompeta, 
veu, etc.  

També podeu participar en les següents classes de grup, 
segons l'edat: Sensibilització 4 i 5 anys, cant coral infantil, 
grup de guitarres o ukeleles infantils, combo, cor de 

https://www.elcimvilanova.cat/
mailto:secretariaampa@elcimvilanova.cat
https://instagram.com/ampaelcimvilanova?igshid=YmMyMTA2M2Y=


 

 

gòspel per a adults i grup de guitarres o ukeleles també per a adults. 

Les matrícules es fan on-line a la web de l’escola. Un cop rebuda aquesta, el/la 
professor/a es posarà en contacte amb vosaltres per lligar horaris. 

Enguany, les classes de Sons començaran el dilluns 3 d’octubre i acabaran el 
divendres 2 de juny.  

2.2 Nova extraescolar d’anglès: Let’s play! 

El proper mes d’octubre comença una nova 
extraescolar promoguda per l’escola, anomenada: Let’s 
play in El Cim! 

És una activitat que permet l’aprenentatge de la llengua 
anglesa en un context pràctic de joc i teatral, amb grups 
que no superin els 8 alumnes com a màxim. 

Es realitzarà a l’edifici de la Rambla tots els dimarts i 
dijous de 17h a 18h, i anirà dirigida a infants d’I4 i I5. 

Durant aquesta setmana enviarem una circular amb la informació, que també 
es podrà consultar a la pàgina web de l'escola. 

 
2.3 Tots x tots 

Aquest projecte es va iniciar a l’Escola El Cim per intentar garantir l’equitat entre 
tots els alumnes. El programa segueix comptant amb un nombre estable de 
donants que garanteixen unes entrades mensuals durant el curs, però que no 
arriben a cobrir totes les necessitats existents provocades per l’actual 
situació socioeconòmica, amb la inflació a l’alçai l’encariment del preu dels 
serveis bàsics.  

Podeu fer-vos donants a partir de 10€ mensuals i heu 

de saber que, donat que l’Escola El Cim és una 
Fundació sense ànim de lucre, els donatius anuals per 
a aquest fi són desgravables en la vostra declaració 
de renda fins un 75% (en funció de cada situació fiscal 
particular). 

A la web de l’escola TOTS X TOTS podeu trobar més 
informació del projecte i les memòries de cursos anteriors.  
 

  

https://www.elcimvilanova.cat/sons/
https://www.elcimvilanova.cat/tots-x-tots/


 

 

2.4 Ajuts per alumnes amb NESE 

El Departament d’Educació convoca ajuts per a alumnes amb necessitat 
específica de suport educatiu. Per sol·licitar-los cal acreditar certificat d’un Equip 
d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) o d’un Departament d’Orientació 
depenent de l’Administració Educativa, o certificat de discapacitat. Es pot 
sol·licitar per internet. El termini acaba el 30 de setembre. Aquest és l’enllaç des 
d'on podreu presentar la sol·licitud: 
Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu 
Les famílies que hi podeu accedir, podeu demanar més informació a la 
secretaria de l’escola.  
 

2.5 Som Escola verda  

Com ja sabeu, des de l’escola fomentem les actituds que tenen cura del medi 
ambient. Entre altres accions, procurem reduir i separar els residus. Per això, us 
animem a utilitzar envasos reutilitzables per a l’esmorzar i el berenar dels infants 
i joves. A més: 

Claki: recollida d’oli usat  

Us recordem que podeu recollir l’oli domèstic i portar-lo a l’escola 
perquè es recicli gràcies al projecte Claki. Si encara no el teniu, 
podeu adquirir l’envàs a la secretaria de l’escola (1.50€). Cada 
cop que el porteu ple, se us en donarà un de net i buit. Tot i això, 
recordeu: reduïm residus! 

Apilo: recollida de piles 

Com sabeu, les piles contenen elements molt contaminants, per 
això és important reciclar-les. Al vestíbul de Rambla i a la 
secretaria de la plaça dels Cotxes teniu un recipient per al 
reciclatge de piles. A l’edifici de la Rambla, les podeu portar les 
famílies quan entreu a recollir els infants.  Si alguna família 

necessita caixes per a recollir les piles pot passar per secretaria a buscar-ne. 
 

3. FETS I GENT 
 

3.1 Benvinguda al Blai i al Guim 
Aquest estiu hi ha hagut dos naixements de personal de l’escola. 
L’Oriol Homs, cap d’estudis d’Infantil i Primària, ha tingut el seu primer fill, en 
Blai, el dia 19 d’agost; i la Judit Llaó, mestra de Primària, ha tingut el seu segon 
fill, en Guim, el 3 de setembre. Des de l’escola els volem felicitar. 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE?category=


 

 

3.2 Catequesi a les parròquies 

Durant aquest setembre començaran les inscripcions per a la catequesi de 
Primera Comunió per als nens i nenes de 3r de primària. Se segueix durant 
dos cursos per acabar amb la celebració d’aquest sagrament d’iniciació cristiana 
quan fan 4t. S’ofereix a les parròquies de Vilanova i la Geltrú. Us facilitem la 
informació que ens han fet arribar: 

● Parròquia de Sant Antoni i Parròquia de Santa Maria de la Geltrú: 
Inscripcions el 19, 20 i 21 de setembre de 17.30 a 19.00h a les dues 
rectories o bé enviant correu a catq1stantoni@gmail.com o 
catequesigeltru@gmail.com. Començaran el diumenge 16 d’octubre. 

● Parròquia de Sant Joan: Inscripcions dimarts 27 de setembre a les 
17.30h a la rectoria. Aquest curs els dies i horaris que es poden escollir 
són: 

o Dimecres, 17:30 a 18:30h als locals parroquials 

o Dissabte, 16:30 a 20:00h, participant de l’esplai l’Espurna. 

o Diumenges, 10:00 a 11:15h a la Capella de la Mercè (Cruïlla 
dels Sis Camins)  

 

3.3 Hora del conte a les biblioteques 
La Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú ha programat dues 
hores del conte al setembre i un club de còmic. 

 
● Dissabte 17 de setembre a les 12h a la 

biblioteca Joan Oliva i Milà. HORA DEL 
CONTE EN FRANCÈS: La princesse aux 
mains blanches. A càrrec d’Esther Bruna. 
Inscripció prèvia en aquest enllaç 

 
● Dissabte 24 de setembre a les 12h a la 

biblioteca Armand Cardona Torrandell. HORA 
DEL CONTE EN ANGLÈS: The surprising tale 
of the princess who floated. A càrrec de 
Tirabec, contes i titelles. Inscripció prèvia en 
aquest enllaç 

 

mailto:catq1stantoni@gmail.com
mailto:catequesigeltru@gmail.com
https://forms.gle/CvAdQPgwUACrJdZ8A
https://forms.gle/LDSXiTVjGaQvC95m7

