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Us presentem una nova edició del Som El Cim molt contents d’haver pogut 
celebrar el Carnaval amb l’escola plena de famílies rebent el rei 

Carnestoltes i amb la festa de dissabte a la tarda organitzada per l’AFA.  
 

Ens endinsem ara ja a la Quaresma, un període de 40 dies que segueixen 

el Carnaval, i que el calendari cristià marca com un temps de calma i 

reflexió, previ a celebració de la Pasqua. 
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1. INFORMACIONS GENERALS 
 
 

1.1 Preinscripcions 2023-2024 

El proper 6 de març començaran les preinscripcions a tot Catalunya. És un 

tràmit que es fa en format telemàtic.  

Igual que el curs passat, la ràtio per als cursos d’I3 és de 20 alumnes per 

aula.  

Us recordem també que els alumnes de 6è que passen a 1r d’ESO a la 

plaça dels Cotxes, queden automàticament preinscrits si no ens dieu el 
contrari. Els alumnes de 6è visitaran l’edifici d’ESO el proper dilluns 6 de 

març. Mentre que les famílies ho podran fer l’endemà, 7 de març.   

Els germans d’alumnes del centre que el proper curs han de fer I3 s’han 

de preinscriure en el període establert. Podeu trobar tota la informació a 

la web de l’escola: Preinscripció curs 23-24 

 

 

1.2 Colònies i viatge 

Aquest mes de març els alumnes de 2n de Primària marxaran a la casa de 
colònies “La Llobeta”, a Aiguafreda. Com a novetat d’enguany, aquestes 

colònies són de tres dies i dues nits.  

A més, la darrera setmana de trimestre, els alumnes de 4t d’ESO faran el 

viatge de final d’etapa. Aniran a Itàlia i visitaran els espais més emblemàtics 

de Pisa, Florència i Venècia. 
 

1.3 AFA 

Solidaritat: Volem agrair a totes les aportacions de les famílies a la 

xocolatada solidària. Es van recollir 366,51€ que ja hem fet arribar a la 

Fundació de St Joan de Déu. 

Carnaval: Esperem que us ho passéssiu pipa a la festa de Carnaval i que 
els/les guanyadors/es gaudeixin dels seus merescuts premis, hi havia 

molta competència. Fem una menció especial a la decoració del carrer dels 

https://www.elcimvilanova.cat/preinscripcio-curs-2023-24/


 

 

 

Caputxins, el vau veure? Quin goig! Moltíssimes gràcies a tothom que hi va 

participar, sense la vostra col·laboració no hauria estat possible.  

Dissabte a El Cim: I tingueu preparada l’agenda, el 18 de març farem un 
Dissabte a El Cim dedicat al Taekwondo en família, així que traieu els 

dowok, xandalls o roba còmoda, que passarem un gran dia fent esport. 

Biblioteca: Recordeu que aquells nens/es que vulguin, poden passar per 

la Biblioteca de l’AFA a demanar un llibre en préstec i submergir-se en 

divertides aventures. 

Atenció al públic: Ens trobareu de dilluns a divendres de 16:30-18:30h al 

despatx del pati o a afa@elcimvilanova.cat  i 

secretariaafa@elcimvilanova.cat , també al compte 

d’Instagram @afaelcimvilanova 

Recordeu, TOTS SOM AFA, TOTS SOM EL CIM! 

 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Fotografies de grup classe 

Ja tenim fetes les fotografies de cadascun dels grups des d’I3 fins a 4t 

d’ESO. Les d’Infantil i Primària, les podreu veure penjades a les vidrieres 
del porxo. A Secundària, es penjaran davant de les sales de professors.  

Si esteu interessats en tenir-ne una còpia de 15x20cm, la podeu demanar 

a secretaria. El preu és 4,5€. 
 

2.2 Pagament colònies i viatges 

Del 1 a 7 de març es podrà fer el segon pagament de les colònies de 2n de 
Primària i del 6 al 13 de març el darrer pagament del viatge a Itàlia de 4t 

d’ESO. Com sempre, ho podreu fer a través de la nostra web. 

Cap a final de mes es demanarà el segon pagament de les colònies de 1r 

de Primària.  

Els tutors i les tutores us faran arribar les circulars informatives amb els 

detalls i els imports. 

mailto:afa@elcimvilanova.cat
mailto:secretariaafa@elcimvilanova.cat
https://www.elcimvilanova.cat/pagaments-online/


 

 

 

 

2.3 Anunciants revista 
Un any més, us podeu anunciar a la revista Som, la 
revista de l’AFA i de l’escola El Cim que s’envia a totes 

les famílies de l’escola.  
Pensem que és una bona manera perquè els petits 

empresaris i autònoms es facin conèixer a la gran família d’El Cim. Trobareu 
més informació en aquest formulari, on podreu posar les dades de contacte 

i escollir la mida de l’anunci. Animeu-vos a participar-hi! 

Teniu fins el 10 de març per inscriure-us-hi. 

3. Fets i gent 
 

3.1 Reconeixement a les Filles de la Caritat 
L’Ajuntament otorga aquesta setmana el Diploma de la Ciutat a les Filles 

de la Caritat de Sant Vicenç de Paül (que formen part del Patronat de la 
nostra escola), i dedica el nou llibre de la col·lecció Retrat a Magdalena 

Miró i Alegret. Des d’aquí volem aprofitar per fer-los arribar les nostres 
felicitacions.  
 

3.2 Donació de llibres a la biblioteca de secundària 

Una família de l’escola ha fet una important donació de llibres a la biblioteca 

d’ESO, es tracta de la col·lecció “A tot vent” d’Edicions Proa, que inclou 

obres de narradors catalans i traduccions de la literatura universal d’una 
qualitat excepcional. D’altres famílies també han fet donatius d’alguns 

exemplars de lectures juvenils. Des d’aquí el nostre més sincer agraïment 

a totes.  

3.3 1a Marxa infantil i juvenil de regularitat-AE Talaia 

El proper diumenge 12 de març, el centre excursionista La Talaia organitza 

la 1a Marxa infantil i juvenil de regularitat i orientació per descripció, amb 

sortida i arribada al Càmping Vilanova Park.  

Les inscripcions per participar-hi es poden fer al web de la Talaia on 

trobareu l’enllaç específic.  

https://www.elcimvilanova.cat/revistaescola/
https://docs.google.com/forms/d/1cvn8Iz4Stz8epVo_8o31aCYk6QOfkAosb2jnIJ50dCA/edit
https://www.aissa.cat/noticies/detall?id=99996849
http://aetalaia.cat/

