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Ja tenim aquí una nova edició del Som El Cim, el primer d’aquest 2023. Any en 

que TotsXTots compleix 10 anys. Aquest programa va néixer al 2013 com a 

resposta de la Comunitat Educativa d’El Cim a la creixent desigualtat social. 
D’aquesta manera, la solidaritat de famílies, personal de l’escola, proveïdors…  
arriba a les famílies que no poden assumir totes les despeses que els i les nostres 

alumnes necessiten cobrir.  
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1. INFORMACIONS GENERALS 

1.1. Informes d’Educació Infantil 

Els cursos d’I3, I4 i I5 els tindreu disponibles a la plataforma Clickedu a partir del 

divendres 20 de gener. També els rebreu per correu electrònic juntament una 
miniguia per poder accedir-hi a través de Clickedu.   

 

1.2 Reunions de famílies 

Aquest mes de gener i el proper mes de febrer tindrem la segona reunió amb les 

famílies de l’escola. Encara falten força dies, però us passem les dates perquè 

us les pugueu marcar a l’agenda. Aquestes reunions seran presencials, a 

l’aula del vostre fill/a. Rebreu un correu del tutor o tutora amb la convocatòria i 

l’ordre del dia de la reunió.  

1r i  2n d’ESO  Dilluns 23 de gener  de 18 a 19h 

3r d’ESO     Dimarts  24 de gener de 18 a 19h 

SIEI d’ESO                        Dilluns 30 de gener  de 18 a 19h 

5è i 6è de Primària Dilluns 6 de febrer de 16 h a 17 h 

3r i 4t de Primària    Dimarts 7 de febrer  de 16 h a 17 h 

1r i 2n de Primària           Dimecres 8 de febrer de 16h a 17h 

I3 i I4                       Dijous 9 de febrer de 16 h a 17 h 

I5 i SIEI de Primària        Divendres 10 de febrer de16h a 17h 

 

La reunió de famílies de 4t d’ESO es farà més endavant. Aquest mes de gener, 
el dia 24, n’hi haurà una d’específica per parlar només de la sortida de la Ruta a 

l’exili. 

 

1.3 Participació a la Marató de TV3 

La Marató d’enguany s’ha encarregat de recaptar fons per investigar les  
malalties del cor. A l’escola n’hem parlat amb els alumnes de Primària i a l’ESO 
hem participat en les xerrades divulgatives. Com en anys anteriors, els alumnes 

de cicle superior de Primària, i aquest curs també els d’ESO, han participat en la 

campanya solidària “1 origami, 1 euro” en la que l’Agrupació Mútua ha pagat 1€ a 

la Marató de TV3, entre d’altres entitats, per cada origami fet. Enguany a 
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Catalunya hi han participat més de 75.000 
alumnes que han fet més de 258.000 grues de 
paper pels quals es va fer un donatiu de 50.000€. 
Des de l’escola, la nostra aportació ha estat de 
5.227 grues. Gràcies a tothom per la 

participació! 

A l’edifici de la Rambla, els alumnes de cicle 

superior de Primària han participat en la Marató 
de TV3 venent pastissos. En aquesta activitat 

s’han recollit 655,64€. Moltes gràcies a totes i 

tots per la vostra generositat!  

 

1.4 Setmana de la Solidaritat 

La celebrarem del 23 al 27 de gener, ja que el 27 de gener commemorem que 

fa 136 anys que les Missioneres de la Immaculada Concepció (MIC) van arribar 
per primera vegada a l’Àfrica a servir en els camps de la sanitat, l’educació i la 

promoció de la dona. Les MIC formen part de l’origen de l’escola El Cim i per 

aquesta raó commemorem aquest esdeveniment. A cada curs es faran diferents 
activitats per sensibilitzar els alumnes sobre els col·lectius més necessitats. 

Aquest curs volem participar i 
col·laborar econòmicament en el 

projecte  que Signos Solidarios, l'ONG 

de les MIC, farà a l'escola La 

Robertanna, de Ngandanjika, a la 

República Democràtica del Congo. 

Ja fa uns anys vam col·laborar en la 
construcció de l'escola, i enguany ens 
demanen ajuda per poder-hi portar 

llum i aigua.  

 

 

  

https://www.instagram.com/reel/CmPcLl1oElo/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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1.5 Cursa solidària 

Aquest curs volem tornar a 

realitzar la cursa solidària 

dins dels actes de la 
Setmana de la Solidaritat. 

Serà el diumenge 29 de 

gener. El recorregut estarà al 
parc de Ribes Roges, i el punt 
de trobada serà a l’esplanada 
on hi ha el vaixell pirata, a les 
9.30h. La inscripció és de 3€ + 
la voluntat. La recaptació 
anirà en  benefici del programa Tots x Tots de l’escola que contribueix becant 

despeses escolars de les famílies amb més dificultats econòmiques.   
 

 

1.6 Nova incorporació a l’equip 

Aquesta setmana a la secretaria de la Rambla comptem amb la nova 

incorporació del Biel Orós, ocupant el lloc de l’Heura Candela. 

El Biel assumirà les tasques de consergeria de l’escola i la seva contractació ha 
sigut amb l’ajuda de l’IMET i mitjançant el projecte TIMOL. El projecte té com a 
propòsit la inclusió a l’empresa ordinària de persones amb discapacitat 

intel·lectual, mitjançant la metodologia de treball amb suport. 

Des d’aquí volem agrair profundament a l’Heura la seva dedicació i implicació a 

l’escola i també volem donar la més càlida benvinguda al Biel en aquesta nova 
etapa. 

1.7 Informacions de l’AFA 

Esperem que hagueu passat unes bones festes. Nosaltres tornem plens 

d’energia per a començar el 2n trimestre. 

Les activitats extraescolars han començat el dilluns 9 en el mateix horari i format. 
Si heu de pagar en efectiu, podeu fer-ho del 9 al 13 de gener de 16:30 a 18:30h 

al despatx de l’AFA. 
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Aviat us informarem de la data del proper Dissabte 

a El Cim, on començarem a preparar els 

guarniments de Carnaval. 

Recordeu que ens podeu trobar a les xarxes 
socials (@afaelcimvilanova), al despatx del pati o 

al correu: secretariaampa@elcimvilanova.cat 

Tots som AFA, tots som El Cim 

 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Segon pagament de sortides i excursions 

Juntament amb el rebut ordinari de l’escola i com és habitual, aquest mes s’ha 

facturat el segon pagament de sortides i excursions de 30€. Recordeu que el 
darrer rebut de sortides i excursions es regularitzarà amb l’import final de les 

sortides que hagi fet cada classe. 

Als alumnes de I5, 1r i 2n de Primària se’ls girarà el dia 23 el segon i últim 
pagament de la piscina 

En l’àmbit de les colònies, del 13 al 19 de gener s’obrirà a la web el darrer 

pagament de les colònies a la Vall de Núria per als alumnes de 2n d’ESO i el 
segon pagament de la Ruta de l’Exili per als de 4t d’ESO. 
 

2.2 Preinscripcions per al curs 2023-2024 

Amb l’inici del nou any comencem a preparar les preinscripcions per al proper 

curs 2023-2024. Les famílies que tingueu fills nascuts l’any 2020 que vulgueu 

plaça a I3 per al proper curs, o bé germans que estiguin cursant 6è en altres 

escoles que no siguin El Cim i que vulguin fer 1r d’ESO aquí, us demanem que 

ens ho notifiqueu fins el 31 de gener emplenant el següent formulari:  

 
 
 

 
 
En el cas que vulgueu fer una preinscripció que no sigui per aquests dos cursos, 
envieu un correu electrònic a info@elcimvilanova.cat 

Recordeu, però, que després, en el període de preinscripció cap al mes de març, 

haureu de fer la sol·licitud ordinària i presentar la documentació pertinent.  

 

Formulari preinscripcions curs 

2023-24 

per a germans del centre

mailto:secretariaampa@elcimvilanova.cat
https://www.elcimvilanova.cat/pagaments-online/
mailto:info@elcimvilanova.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxGtKZ4iCC6Cl37UJKswkoG2C-zLL8T9FmJryJ4y8OaxA4mg/viewform?usp=sf_link
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2.3 Nou servei de pícnic a les sortides 

Com a novetat del segon trimestre, l'empresa de càtering de l'escola 

prepararà un pícnic en cas que hi hagi excursió de tot el dia i no es pugui 
fer ús del servei de menjador de forma habitual. 

El servei de pícnic amb carmanyola constarà d'una bossa individualitzada 

amb una amanida de pasta com a primer i nuggets de pollastre de segon. 

També hi haurà coberts, tovalló i una peça de fruita per infant. Tot en envàs 

sostenible. El pícnic no portarà ampolla d’aigua per evitar l’ús d’envasos 

d’un sol ús, cada alumne pot portar la seva cantimplora reutilitzable. Tots els 

pícnics s'adaptaran a intoleràncies o al·lèrgies alimentàries. 

El preu d'aquest servei serà de 7 €/dia per infant. Els alumnes que el dia de 

la sortida siguin fixos al menjador, tindran el pícnic demanat sense 
necessitat de fer cap tràmit, si no diuen el contrari. Els que siguin esporàdics 

i que hi estiguin interessats hauran de demanar el pícnic a la secretaria de 
l'escola com a mínim dos dies abans de la sortida. 

 

3. FETS I GENT 
 

3.1 Benvinguda Martina! 
Durant aquestes festes, la Raquel Berengué, mestra de Primària, ha tingut el seu 
primer fill, la Martina que va néixer el dia 3 de gener. Des de l’escola volem 

felicitar a tota la família. 

 

3.2 Activitats a les Biblioteques municipals  

Us compartim el programa d’activitats per a infants i famílies del mes de 
gener, que han organitzat des de la Xarxa 

de Biblioteques Municipals de Vilanova i la 

Geltrú.  

https://drive.google.com/file/d/1attQWcFphW6Cjstu41ruktucOiGR8kLO/view?usp=share_link
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3.3 Festa Major petita, Sant Antoni 

Com ja sabeu, dimarts 17 de gener és Sant Antoni, la 

Festa Major petita de la nostra ciutat. En 
conseqüència serà dia festiu i no hi haurà escola.   

Diumenge 15 hi ha previst la ja tradicional cercavila on 

molts dels nostres alumnes participen. Sortirà a les 
11:30h de la plaça de Sant Antoni i seguirà el 

recorregut pel carrer de la Bomba, la plaça de les 

Neus, Rambla Principal, Av.Francesc Macià, plaça de 

la Vila, carrer Caputxins, Sant Gregori i plaça de les 

Neus. 

I el mateix 17 els Tres Tombs pels carrers de Vilanova. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Des d’aquí volem aprofitar per desitjar a tota la 
comunitat educativa de l’escola un any ple 
d’experiències que ens ajudin a créixer i construir junts 
un món millor.  


