
    

         

 
          BUTLLETÍ  INFORMATIU  DE L’ ESCOLA EL CIM DE  VILANOVA  I  LA GELTRÚ 

 el sumari 

 
 
 
 

 
�DIADA EN FAMÍLIA: PLANTADA D’ARBRES  
 

El passat diumenge, vam fer el primer acte del 20è aniversari de l’Escola: una plantada 
d’arbustos autòctons en una zona del Garraf que ha patit dos incendis en els últims anys. 
Va ser una diada molt bonica i compartida. Malgrat el fred, el dia va clarejar i ens va permetre 
fer una excursió fins a la zona i realitzar la plantada de: garric, arboç llentiscle, marfull i 
margalló. 
La primera tasca ja està feta, el que caldrà durant els primers mesos serà anar-hi de tant en 
tant a regar. Aprofitarem per fer-hi excursions amb les classes. 
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Informacions Generals  



 
�PREINSCRIPCIONS 2016-2017 
 

Pares i mares que teniu un fill que el curs vinent ha de fer P3: 
El període de preinscripció per al curs vinent, 2016-2017, serà entre el 30 de març i 7 d'abril. 
Els vostres fills tenen la plaça assegurada, ja que tenen 40 punts per tenir germans al Centre, 
però serà imprescindible formalitzar la preinscripció. Quan arribin les dates pregunteu a 
secretaria quina documentació haureu d’adjuntar (també estarà detallat a la cartellera del 
vestíbul de l’Escola).  
 
A tall informatiu us especifiquem les places que oferim pel curs vinent: 
 

Oferim: 50 places a P3 
  1 per P4 
  1 per P5 
  12 a 1r d’ESO 
  3 a 3r d’ESO         

 
Les sessions de Portes Obertes que farem aquest any són les següents: 
 

JORNADES PORTES OBERTES 
 
P3           dilluns 14 de març      (a les 15:15h) 
               dimecres 16 de març   (a les 15:15h) 
               dijous 17 de març       (a les 10h) 
               divendres 18 de març  (a les 15:15h)  
 
P4,P5 i Primària   
              dimarts 15 de març (a les 15:15h) 
 
ESO (per a les famílies de 6è de la nostra Escola) 
              dijous 31 de març 

 
Haureu vist que a la façana de l’Escola hi ha un cartell anunciant-les. 
 

 
� ESMORZAR/BERENAR SOLIDARI 
 

La recollida de diners de l’esmorzar/berenar solidari, ha estat de 847€ (641€ a Infantil 
i Primària i 206€ a ESO). Paral·lelament a ESO es va posar una parada de productes d’Intermon 
Oxfam en la qual es van recollir 91,75€. 
 
Per disminuir les despeses de l’àpat i així poder destinar el màxim de diners al projecte, 
demanem a algun forn que hi col·labori facilitant-nos el pa de forma econòmica. Volem agrair 
especialment la col·laboració al Supermercat JR (propietat d’una mare d’una alumna 
de l’Escola) ja que ens ha cedit el pa gratuïtament (és el que vam repartir a l’ESO). El 
forn de pa de la Rambla, ens va subministrar, a baix cost, el pa per Infantil i Primària. Us agraïm 
la vostra col·laboració. 
 

 
 



 
�CAMPANYA “FRUITA A LES ESCOLES” 
 

Continuant amb la campanya “Fruita a les escoles”, aquesta setmana ens ha arribat pera 
d’hivern, taronja i maduixot. 
 

�COLÒNIES 
 

A finals d’aquest mes de març se n’aniran de colònies els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO (del 
16 al 18 de març).  Els de primer aniran a l’alberg de l’Escala (Empúries, Alt Empordà) els de 
segon van a l’alberg de Vall de Núria (Ripollès) i els de tercer a l’alberg de La Molina (La 
Cerdanya). 
Primària i educació Infantil aniran de colònies a l’abril i al maig. 
 

� VIATGE FINAL ETAPA 
 

Els alumnes de 4t d’ESO faran el seu viatge del 13 al 18 de març. Visitaran Pisa, Florència, 
Verona i Venècia. 
Els alumnes i els tutors us volen agrair les col·laboracions que heu estat fent al llarg del curs 
mitjançant la compra de polvorons i bombons, berenars, llibres per Sant Jordi, etc. I també a 
l’AMPA que ha donat 20€ per alumne. Gràcies a tots. 

 

�ENTREGA D’INFORMES DEL SEGON TRIMESTRE 
 

El divendres dia 11 donarem les notes als alumnes de 4t d’ESO. Els de 1r, 2n i 3r d’ESO les 
rebran el dimarts 15. Els exàmens de recuperació de les matèries suspeses es faran entre el 30 
de març i el 8 d’abril. 
Als alumnes de Primària els donarem l’informe el divendres 18 de març, últim dia d’escola 
abans de Setmana Santa. Recordeu que cal retornar la confirmació de recepció dels butlletins.  

 

�CALENDARI SETMANA SANTA 
 

Les vacances de Setmana Santa seran del 21 al 28 de març. Reprendrem les classes el 
dimarts dia 29. 

 

�ELS ALUMNES DE 2n D’ESO PARTICIPEN EN “CONECTANT 
MONS”  
 

Com cada any, els alumnes de 2n d'ESO de l’escola participen en el Connectant Móns, una 
proposta educativa d’Intermon Oxfam que combina l’activitat a l’aula amb el treball col·laboratiu 
online i en la qual participen més de 16.000 alumnes de diferents països.  Aquest any tracta 
de com la distinció de les persones per gènere és causa de desigualtats. Durant vuit 
setmanes han estat treballant per veure com són les relacions entre nens i nenes, si construïm 
la nostra identitat lliurement, o tenim estereotipades algunes conductes, i com mostren els 
gèneres els mitjans de comunicació. 
 
Com a treball final, per al dia 8 de març, Dia internacional de les dones, han preparat una 
activitat de reflexió per proposar-la al cicle superior de primària i a tota l’ESO. També decoraran 

la cartellera del porxo amb imatges i textos que giren entorn del tema.  
 
 
 



 
�PREMIS RECERCA JOVE 
 

Com cada any, els professors que tutoritzen els treballs de recerca de 4t d’ESO, valoren la 
possibilitat de presentar algun treball als PREMIS DE RECERCA JOVE. El curs passat van 
presentar el del Gerard Puig Jorba, treball de filosofia titulat “És possible una 
societat igual i justa?” i completat amb una obra de teatre. I ha guanyat un premi! 
  
 

Els PREMIS DE RECERCA JOVE premien els treballs de recerca, tant de tipus 
experimental com teòric, que fomentin la creativitat científica, l'esperit de recerca en 
qualsevol dels àmbits del coneixement i el treball en equip, entre d'altres valors. 
 
El seu objectiu és el foment de vocacions científiques entre el jovent. Per això, promouen 
que els alumnes a partir del segon cicle d'ensenyament secundari, amb el suport dels 
tutors dels seus centres educatius, s'iniciïn en l'àmbit de la recerca científica realitzant un 
treball d'investigació en el qual apliquin els coneixements de la seva formació. Podem dir 
amb orgull que amb aquesta és la quarta vegada que alumnes del centre guanyen 
aquest prestigiós premi. 
 
També volem destacar que un ex alumne, Èric Limones Bravo, fill del Josep Manel 
i l’Ester, mestres de l’Escola, ha presentat el seu treball de recerca de 
batxillerat i ha guanyat un altre d’aquests premis. El treball porta com a títol 
“Els Castells del sud de Barcelona: un nou atractiu turístic” 
Des de l’Escola us volem felicitar i encoratjar a seguir treballant amb aquest rigor. 
 
 

 
 

�ESTADES A ANGLATERRA/COLÒNIES EN ANGLÈS  
 

Ja fa cinc anys que l’Escola proposa als alumnes d’ESO la possibilitat de fer estades a 
Anglaterra durant l’estiu. El format que oferim és de 15 dies, en família, amb classes 
d’anglès durant el matí, i visites culturals i de lleure durant la tarda.  
Les organitza l’empresa Home to Home, que és la que s’ocupa del trasllat, buscar les famílies i 
les classes d’anglès, així com preparar les activitats i fer el seguiment dels adolescents durant la 
seva estada. 
 
Dilluns 14 de març a les 19:00h a la plaça dels Cotxes farem una reunió de pares per 
donar més detalls de l’estada. Tots els que estigueu interessats hi sou convidats. 
 
Amb la mateixa voluntat d’ocupar uns dies de lleure de l’estiu practicant l’anglès, oferim també 
junt amb Home to Home un campament a Ribes de Freser (Alberg Roques Blanques) 
per a nens de 7 a 13 anys, gaudint d’unes colònies amb activitats centrades en l’anglès, com 
per exemple classes impartides per professors nadius qualificats o les activitats Total English 
dirigides en anglès. La reunió informativa serà el dilluns 14 de març a les 16:00h. 
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