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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Comiat del curs
Durant tot aquest curs 2015-2016, hem estat celebrant el 20è aniversari de
l’Escola i el 10è de l’USEE. Les activitats fetes han estat variades i
participatives: el treball de les finalitats educatives dels pares i del personal de
l’Escola, la plantada d’arbres, l’Acte a l’Auditori, la festa de l’USEE, l’Eucaristia
de la Mare de Déu de Montserrat…i ara a final de curs, la celebració amb els
alumnes de l’Escola (el dia 17 amb els de l’ESO i el dia 21 amb els de
Educació Infntil i Primària), i un sopar amb el personal del Centre.
Tot plegat ha respòs a la voluntat de fer memòria de la nostra història i de
compartir amb alegria el nostre present: estem orgullosos de l’Escola, de la
NOSTRA ESCOLA!
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De la mà dels treballadors, hi heu anat els pares, donant-nos suport i confiant
en nosaltres. L’AMPA, aquest any ha estat molt activa i hem tingut sempre la
sensació que anàvem plegats. Gràcies mares i pares de l’Escola!
Aquest Som el Cim és el darrer del curs, però recordeu que durant l’última
setmana us arribarà a casa la revista: El Cim Som, feta entre tots els alumnes.
Allà podreu trobar articles que fan una passada per tot el curs escolar.

1.2 Acomiadament dels alumnes de 6è i dels de 4t d’ESO
Els alumnes de l’últim curs de Primària i d’ESO canvien d’etapa, i els fem un
petit acomiadament a l’Escola, el dimarts 21 de juny, últim dia de curs.
Per als de 6è, els companys de les diferents classes de primària hauran
preparat actuacions que mostraran al pati durant el matí (l’acte només serà
pels alumnes).
Per als de 4t d’ESO, les seves tutores, hauran preparat un acte a les 20:30h al
pati de l’edifici de la plaça dels Cotxes en el qual es farà un repàs del seu pas
per l’Escola amb parlament de pares, de mestres i dels propis alumnes, un
visionat de fotografies, i el lliurament de les orles als alumnes que les hagin
demanat. En aquest acte hi són convidades les famílies.

1.3 Lliurament de notes i informes
La darrera entrega de notes i informes dels alumnes d’Educació Infantil i
Primària serà el dijous 23 de juny durant tot el matí. Cal que vingui el pare, la
mare o la persona adulta que vosaltres designeu. Els tutors us donaran una
hora orientativa per evitar haver de fer cua.
Per als alumnes d’ESO cal tenir en compte:
•
•

10 de juny: lliurament als alumnes de les notes del 3r trimestre i del
calendari de recuperacions del 3r trimestre.
28 de juny: lliurament notes finals. Aquest darrer lliurament el farem en
mà als pares. Els tutors ja us orientaran en la millor hora per venir.

1.4 Matriculació de P3
Els pares de l’Escola que heu de matricular un fill a P3, heu de portar a
Secretaria la setmana vinent, del 13 al 17 de juny, 4 fotografies del vostre fill i
una fotocòpia del carnet de vacunacions.

1.5 Inauguració del Punt net
Recordareu que des de fa ja molts cursos fem recollida selectiva de residus a
l’Escola. Aquest hàbit mediambiental requereix un esforç per part del
consumidor, però és molt necessari per la cura del medi ambient.
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Per facilitar-ho hem fet un punt de recollida, PUNT NET, al pati de l’Escola de
la Rambla. El vam inaugurar el passat divendres en un acte amb els alumnes i
hem fet un treball de recordatori de la selecció de recursos i bon ús dels bujols.
Aprofiteu que ha estat un tema present a l’Escola per treballar-ho també a
casa.

1.6 Jubilacions
Aquest curs es donen dues jubilacions en la plantilla de mestres de l’Escola. El
passat mes de febrer es va jubilar l’Aurèlia Recasens, mestra que havia
treballat amb nosaltres des de l’inici d’El Cim, i anteriorment estava a la
Miraculosa.
La segona jubilació que tindrem (a l’estiu) és l’Ester Anguera. L’Ester també ha
estat amb nosaltres de dels inicis i anteriorment treballava a Les Puríssimes.
Des d’aquest butlletí us volem donar les gràcies per la vostra dedicació i
professionalitat, els alumnes us trobaran a faltar!

1.7 Premis
Aquest curs hem participat i hem guanyat molts premis en concursos de caire
educatiu. En altres Som el Cim us n’hem anat anomenant, en aquest butlletí us
afegim els últims.

PREMI ANDREA NOYA
Amb el nom del concurs: "Moments viscuts amb els nostres grans",
l'Ajuntament i la família de Joan Gómez i Urgellés convoca el Premi Literari en
memòria d'Andrea Noya, adreçat a l'alumnat de secundària de la ciutat.
L'objectiu del concurs és promoure la sensibilització de la joventut davant la
vellesa, un reconeixement vers el col·lectiu de les persones grans que estan o
han estat amb nosaltres.
Hi participen, voluntàriament, nois i noies dels cursos de 3r i 4t d'ESO i 1r de
batxillerat, amb redaccions originals i inèdites no premiades en d'altres
concursos, on el contingut expliqui una experiència, uns moments viscuts o
uns records amb els avis/àvies o amb d'altres persones.
El passat divendres 27 de maig es va fer el lliurament del premi en un acte
celebrat al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
En aquesta ocasió el guanyador ha estat Jordi Serrat, alumne de l'escola
El Cim amb l’escrit titulat: Pa amb xocolata.
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VNG A CASA TEVA
Sis alumnes de 2n d’ESO de l’escola han guanyat el primer premi del
concurs “VNG, casa teva’. El concurs, impulsat des de l'Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, a través del Programa d'Animació Educativa (PAE)
s'adreça a l'alumnat dels centres de secundària de la ciutat, i consisteix en
l'enregistrament d'un vídeo, mitjançant el mòbil o la tablet, on es difongui un
missatge a favor de les conductes cíviques a l'espai públic i la bona
convivència a la ciutat.
Els alumnes guanyadors han estat:
Alberto Araque, Mar Cuartero, Alba Olivares, Adrián Orduñez, Kevin
Rosal i Òscar Velasco de 2n d’ESO.

JOCS FLORALS DE CATALUNYA
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya convoca els
Jocs Florals escolar de Catalunya amb l’objectiu de potenciar i estimular
l’expressió i producció escrita dels nois i les noies i fomentar una tradició
cultural pròpia i arrelada al país.
En aquesta 3a edició, 4 alumnes de l’escola han estat finalistes de la
província de Barcelona; són la Berta Martí de 1r Farigola, l’Oriol Estivill
de 3r Olivera, el Josep Garciapons de 5è Calabruixa i el Jared Andreu de
l’USEE de primària. A més a més, dos alumnes de l’USEE de secundària,
l’Alex Stanton i el Samuel Villaubí, han estat els guanyadors de la
província de Barcelona de la seva categoria i el proper 11 de juny
competiran pel primer premi amb guanyadors de les altres províncies.

MOSTRA D’OBJECTES FETS AMB MATERIAL RECICLAT
L’Ajuntament de Vilanova, a través del programa Agenda 21, organitza des de
fa uns anys la Mostra d’objectes fets amb materials reciclats al voltant del
Dia Internacional del medi ambient.
El Jorge Martínez, alumne de 1r ESO Alfa,ha guanyat aquest any el 3r premi
de la mostra amb un temple grec fet amb porexpan.

1.8 Roba perduda
Durant el curs alguns alumnes es descuiden la jaqueta o altres peces de roba
en diferents llocs de l’Escola. Les peces que tenen nom les tornem directament
als nens, però les que no en tenen les anem guardant.
Arribat el final de curs hem posat un penjador al vestíbul de la Rambla amb
tota la roba perquè els pares pugueu remenar i trobar la peça que trobeu a
faltar.
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2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Casal estiu i Casalet
Les inscripcions al Casal d’estiu i al Casalet resten obertes. Igualment, si un
cop començat, algun nen vol ampliar les setmanes ho pot fer notificant-ho a
Secretaria.

2.2 Xandall
El nou model de xandall de l’Escola es posarà a la venda al setembre. Hi haurà
parada els dies 7, 8 i 9 a l’edifici de la Rambla. En la circular que donem cada
any al recollir les notes de final de curs (on apareixen les dates i hores de les
reunions de setembre) us especificarem l’horari.
Compteu, però, que el xandall antic encara serà vigent, de manera que aquells
alumnes que vulguin el puguin aprofitar.

2.3 Venda de llibres
Com cada any oferirem a l’Escola venda de llibres i material pel curs 20162017. L’encàrrec s’haurà de fer per Internet.
Per simplificar la recollida dels lots, us els prepararem amb antelació i els
repartirem a les reunions de pares del setembre. A l’acabar la reunió cada tutor
donarà el lot (nominal) a cada pare o mare que hagi fet la compra.
La setmana vinent us farem arribar la circular amb l’explicació de com fer la
comanda.

2.4 AMPA
Volem aprofitar aquest darrer Som el Cim del curs per agrair la implicació de
totes les famílies en els diferents projectes que la nova junta de l’AMPA ha
engegat aquest curs: delegats, festes, biblioteca, cursa familiar, xerrades
formatives, noves extraescolars, comunicació, activitats pro viatge fi de curs de
la ESO... aquesta gran participació ens dóna energia per preparar amb molta
il·lusió el proper curs en el que hi hauran més NOVETATS!
També us volem recordar que fins el dia 17 de juny podeu portar el full de preinscripció de les extraescolars i obtenir 5€ de descompte en la mateixa.
Tanmateix dir-vos que a la diada de fi de curs del 28 de maig els alumnes de
3r d’ESO van obtenir un benefici de 330€ per al viatge.
Per acabar, recordar-vos que tots som l´AMPA i les idees i col·laboració de
tothom són benvingudes!
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MENÚ DE JUNY DE 2016

Dilluns
30

Dimarts
31

MONGETA VERDA I
PATATA AL VAPOR
***
ESCALOPA DE LLOM
AMB TOMÀQUET
AMANIT
***
FRUITA

CIGRONS GUISATS
AMB BLEDES
***
LLENGUADO AL FORN
AMB CEBA, PATATA
I PÈSOLS
***
FRUITA

6

7

ESPINACS
AMB PATATA AL VAPOR
***
MANDONGUILLES
AMB PÈSOLS
***
FRUITA

13
ARRÒS AMB TOMÀQUET
I OU
***
NUGUETS DE PEIX AMB
ENCIAM I PASTANAGA
***
IOGURT

20
AMANIDA
D’ESTIU
***
POLLASTRE A LA SALSA
DE LLIMONA
AMB VERDURES
***
GELAT

SOPA DE VERDURES
(col, pastanaga,
ceba i mongeta
***
TRUITA DE PATATES
AMB ENCIAM I OLIVES
***
FLAM

Dimecres
1
ESPAGUETIS AMB
TOMÀQUET I FORMATGE
***
CROQUETES DE
BACALLÀ AMB ENCIAM
I PASTANAGA
***
FRUITA
8
LLENTIES GUISADES
AMB ARRÒS
***
BACALLÀ AL FORN AMB
ALL I JULIVERT AMB
ENCIAM I TOMÀQUET
AMANIT
***
FRUITA

14

15

COL-I-FLOR AMB
PATATES AL VAPOR
***
POLLASTRE ROSTIT A
LA SALSA DE POMA
***
FRUITA

MONGETES
GUISADES
***
FILET DE LLUÇ FORN
AMB ENCIAM I
FRUITS SECS
***
FRUITA

21

22

MACARRONS AMB
TOMÀQUET I FORMATGE
***
CROQUETES DE PERNIL
AMB ENCIAM I
TOMÀQUET
***
FRUITA

Dijous

Divendres

2

3

CREMA
DE VERDURES
***
POLLASTRE ROSTIT
AMB XIPS
***
FRUITA

ARRÒS CALDÓS
DE PEIX
***
TRUITA FRANCESA
AMB ENCIAM I OLIVES
***
IOGURT

9

10

AMANIDA
DE PASTA
***
FRICANDÓ DE CONILL
AMB PASTANAGA I
MONGETA VERDA
***
FRUITA
16
SOPA DE CALDO
AMB ESTRELLES
***
LLOM ROSTIT
AMB BOLETS
***
FRUITA

23

CREMA DE PORROS I
CARBASSA
***
PIZZA DE TONYINA AMB
ENCIAM AMANIT
***
FRUITA

17
FIDEUS ROSSEJATS
AMB ALIOLI
***
TRUITA DE CARBASSÓ
AMB AMANIDA D’ENCIAM
I BLAT DE MORO
***
FRUITA
24

