
 

 

  

EL SUMARI 
   

1. INFORMACIONS GENERALS 
1.1 Agraïments de la Setmana de la Solidaritat 
1.2 Reunions de famílies 
1.3 Preavaluacions a l’ESO 
1.4 Portes Obertes 2023-24 
1.5 Carnaval a l’escola 
1.6 Sortides i colònies ESO 
1.7 Fotografies de grup 
1.8 Reincorporació de l’equip directiu 
1.9 Informacions de l’AFA 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
2.1 Pagament de viatges 

 
 

3. FETS I GENT 
3.1 Programació d’espectacles familiars 

 
 
Us enviem el Som el Cim d’aquest mes amb el ressò de la Setmana 

de la Solidaritat encara ben viu. Els actes fets, especialment la Cursa 
Solidària, ens han fet sentir el valor de la comunitat que conformem 
famílies, alumnes i treballadors. Orgullosos de ser part d’aquest equip, 
només us podem dir GRÀCIES! 
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1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 Agraïments de la Setmana de la Solidaritat 
Durant la darrera setmana de gener, a l’escola, vam estar treballant el 
valor de la solidaritat a partir de la tasca de les Missioneres de la 
Immaculada Concepció arreu del món. A més, es van fer activitats per 
convertir la solidaritat en accions concretes. 
 
De nou, moltes gràcies a totes i tots per la 
vostra col·laboració i participació en les 
activitats solidàries de la setmana passada. 
Amb l’esmorzar i el berenar solidaris s’han 
recaptat 738€ que es destinaran a portar llum i aigua corrent a l’escola 
La Robertanna de la RD del Congo a través de l’ONG Signos 
Solidarios. I amb la cursa solidària es van aconseguir 771,50€ que 

aniran al programa de l’escola TotsxTots, per poder ajudar 
a pagar llibres, material, sortides… a les famílies que ho 
necessiten. 
 
Moltes gràcies també als Supermercats JR per la seva 

aportació de les pomes per la cursa solidària i pel finançament de part 

del cost del pa de l’esmorzar i el berenar solidaris. 
 
1.2 Reunions de famílies 
Us recordem que la setmana vinent farem les reunions de famílies 
d’Infantil i Primària, totes elles de 16 a 17h.  
 

5è i 6è de Primària  Dilluns 6 de febrer  

3r i 4t de Primària      Dimarts 7 de febrer   

1r i 2n de Primària          Dimecres 8 de febrer  

I3 i I4                        Dijous 9 de febrer de  

I5 i SIEI de Primària        Divendres 10 de febrer  

Les tutores i tutors us esperaran a les respectives aules.  
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1.3 Preavaluacions a l’ESO 
La primera setmana de febrer les famílies i alumnes de secundària 
rebreu per correu les preavaluacions de la 2a avaluació. Des de 
l’escola creiem que és convenient fer-vos arribar informació sobre 
quina evolució ha fet el vostre fill/a durant aquestes setmanes. 
D’aquesta manera podreu orientar-lo en cas que es detecti alguna 
mancança en el seu treball i revertir la situació de cara al final del 
trimestre.  
  

1.4 Jornades de Portes Obertes    
Aquest mes de febrer, per donar a conèixer la nostra escola de cara a 
les preinscripcions per al curs 2023-2024 farem diferents jornades de 
portes obertes. Les preinscripcions estan previstes del 6 al 20 de 
març,  

El curs vinent oferirem 40 places a I3, 
en dues classes, i 10 places a 1r 
d’ESO. Si sabeu d’algú que vulgui 
conèixer-nos, li ho podeu comunicar, 
estarem molt contents de donar-li la 
benvinguda. 
 
Per inscriure’s a la visita cal que 
ompliu el formulari de portes obertes 
de la pàgina web. Podeu trobar tota 
la informació a:   
JORNADES PORTES OBERTES 
 
Els alumnes de 6è de l’escola faran 

una visita de l’edifici de Secundària el dilluns 6 de març i les seves 
famílies podran venir el dimarts 7 per la tarda per a que se’ls expliqui 
el funcionament i organització de l’ESO.  Rebreu una circular específica 
amb la informació. 
 

 
 
1.5 Carnaval a l’escola 
Aquest 2023 retornem al format prepandèmia. 

https://www.elcimvilanova.cat/coneix-nos-portes-obertes/
https://www.elcimvilanova.cat/coneix-nos-portes-obertes/
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A Infantil i Primària ja hem començat a treballar amb la disfressa que 
farem a les aules. La temàtica serà “jocs de taula”. Aquesta setmana, 
cada curs està rebent la circular amb l’explicació de la seva disfressa.  
A l’ESO, els alumnes de 3r ja estan preparant el sermó que llegirà el 
rei Carnestoltes al pati de la Rambla, quan hagi acabat la passejada 
dels alumnes d’INF i PRI fins a la plaça dels Cotxes. 
 
Recordeu que Dijous Gras a la tarda 
no hi haurà classes, que dilluns 20 
és festiu local a efectes escolars i 
que dimarts 21 és dia de lliure 
disposició. 
 

1.6 Sortides i colònies ESO 
Aquest inici del mes de febrer hi ha previstes dues de les sortides i 
colònies d’ESO. Els dies els 1, 2 i 3 els alumnes de 2n han marxat de 
colònies a la Vall de Núria on podran practicar l’esquí i altres activitats 
de neu, a més de fer una parada al monestir de Ripoll. Per altra banda, 
els dies 2 i 3 els alumnes de 4t participaran de la Ruta a l’Exili, activitat 
emmarcada dins del treball de la Guerra Civil que realitzen des de l’àrea 
de Socials. Entre d’altres llocs, visitaran la Maternitat d’Elna i la platja 
d’Argelers, que va ser camp de 
refugiats. 
 

1.7 Fotografies de grup 
Us informem de les dates previstes 

per a fer les fotografies dels diferents 

grup classe des de I3 fins a 4rt d’ESO i poder sortir a la revista de l’escola. 

Les dates escollides són: 
 

- Dimecres 8 de febrer a Secundària. 

- Dijous 9 de febrer a Infantil i Primària. 

 
1.8 Reincorporació a l’equip directiu 
Aquest febrer es reincorpora a la feina l’Oriol Homs després de la seva 

baixa per paternitat. Així doncs, la Montse Usieto que fins ara ha cobert 

les seves funcions de cap d’estudis reempendrà la tutoria de 2n en la 

totalitat de la jornada. Des d’aquí volem agrair-li la tasca feta i la seva 

dedicació a l’equip directiu.   



 

 

FEBRER 2023 
 

 
 
1.9 Informacions de l’AFA 
Benvolgudes famílies, aquest febrer us animem a participar en diverses 

activitats. 

Dissabte 4 us necessitem! En aquest Dissabtes a El Cim acabarem 

els guarniments de carnaval i la vostra ajuda és molt important per tenir 

el carrer més carnavaler! 

El proper divendres 10, celebrarem la Xocolatada solidària, de la 

qual donarem tota la recaptació a l’hospital St Joan de Déu per a la 

investigació del càncer infantil. Ens trobareu al pati de la Rambla quan 

vingueu a recollir els vostres nens/nenes. 

I, com que sabem que teniu moltes ganes de passar-ho, bé el dissabte 

18 us esperem, a partir de les 16:30h, a totes i tots a la Festa de 

Carnaval. Hi haurà animació en directe, concurs de disfresses, premis, 

confeti, coca i ball de l’escombra.  

Aprofitem per notificar-vos els canvis de e-mail, a partir d’ara ens 

trobareu a afa@elcimvilanova.cat i secretariaafa@elcimvilanova.cat 

I us presentem el nou logotip, que esperem us agradi tant com a 

nosaltres! 

 

Recordeu,  

Tots som AFA, tots som El Cim 

 
 

 
 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Pagament de viatges 
Del 6 al 12 de febrer s‘obrirà a la web el segon pagament del viatge a 

Londres pel curs de 3r d’ESO i del viatge a Itàlia pel curs de 4t d’ESO. 

Rebreu una circular amb els detalls del pagament. 

 

mailto:afa@elcimvilanova.cat
mailto:secretariaafa@elcimvilanova.cat
https://www.elcimvilanova.cat/pagaments-online/
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3. FETS I GENT 
 

3.1 Programació d’espectacles familiars 
El proper diumenge 5, a les 18h hi ha programació de teatre familiar al 

Teatre Principal. Podeu gaudir de l’espectacle “Una dent sota un 

coixí” de la companyia Pocacosa teatre.  

 

 

 

https://www.escenavilanova.cat/programacio/una_dent_sota_el_coixi
https://www.escenavilanova.cat/programacio/una_dent_sota_el_coixi

