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Amb aquest Som el cim, acomiadem els butlletins d’aquest curs 2017-
2018. Reprendrem les informacions el proper curs. Bon estiu a tothom. 

 

1. INFORMACIONS GENERALS 
 

1.1 Calendari del mes de juny 
A partir de dimarts 5 de juny, i per evitar les hores més fortes de calor a 
les aules, el Departament d’Ensenyament permet a les escoles fer jornada 
només de matí. Així doncs, tots els alumnes faran classe al matí  a la seva 
hora habitual, però no hi haurà classe a la tarda.  
El servei de menjador i de preaula continuarà actiu amb el mateix horari, i 
podreu venir a buscar els infants entre 14h i 15h. A l’ESO ja no hi haurà 
migdies a partir del mes de juny. 
El curs finalitzarà el divendres 22 de juny. 
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1.2 Lliurament de notes 
Els alumnes d’ESO rebran les notes de la 3a avaluació el dijous 14 de 
juny. Per aquells que hagin suspès alguna matèria, hi haurà 
recuperacions del 18 al 20 de juny, a les tardes, de 15h a 17h.  
 

Les notes finals de tots els alumnes, Infantil, Primària i ESO, es lliuraran 
en mà a les famílies el dimecres 27 de juny. Ja rebreu una nota del tutor 
o tutora dels vostres fills/es indicant l’hora orientativa de recollida de notes, 
per evitar aglomeració de gent. 
 

1.3 Comiat dels alumnes de 4t d’ESO 
La promoció de 4t d’ESO d’enguany finalitza la seva estada a l’escola El 
Cim. La majoria d’ells fa 13 anys que hi són i han creat molts vincles. Amb 
ells i les seves famílies farem una festa de comiat a l’edifici de la plaça dels 
Cotxes el dijous 21 de juny a les 20h.  
 

1.4 Cantània 
És una cantada que fa 29 anys que es celebra, on participen moltes 
escoles de tot Catalunya amb alumnes de CM i CS. Hi ha tants participants 
que es fan diferents sessions. A cada concert hi canten uns 800 cantaires. 
El Cim hi participem a l’auditori de Barcelona, amb  els alumnes de 5è el 
dia 8 de juny.  
 

1.5 El Cim som: la revista de l’escola 
Aquest mes de juny rebreu la revista El Cim som. L’han elaborat els 
alumnes del taller d’escriptura de 3r d’ESO, però hi ha articles i 
informacions de tots els cursos de l’escola. La revista és gratuïta gràcies a 
la publicitat que hi ha inserida, per això volem donar les gràcies a tots els 
anunciants. Us en farem arribar una per família i esperem que la gaudiu. 
 

1.6 Concursos, premis i reconeixements 
Dins dels actes del la jornada de la fira Conte va, va de contes, que es va 
fer el 12 de maig, es van donar els premis a la convocatòria de Puja al 
tren, en la qual les biblioteques públiques de la ciutat animaven als nens i 
nenes de primària a llegir, i cada tres llibres llegits podien optar al sorteig 
d’un premi. En aquest concurs, es va reconèixer l’escola El Cim com la que 
més joves lectors ha tingut en aquest certamen. Us animem a seguir llegint 
durant l’estiu. El premi són bitllets de tren per anar i tornar de Barcelona.  
  
Els alumnes de 1r i 2n d’Eso també han participat a la 1a edició del 
concurs Menjallibres.  En la sessió de cloenda s’han lliurat els premis del 
Concurs de Booktràilers. De l’escola, la Mar Sánchez (1r ESO) i el Jan 
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Garcia (2n ESO) han rebut una menció pel seu booktràiler; i la Paula 
Vázquez i la Clara Yiní López (2n ESO) han rebut el premi al booktràiler 
més creatiu. 
 

L'Ajuntament i la família de Joan Gómez i Urgellés convoca el Premi 
Literari en memòria d'Andrea Noya, amb l'objectiu de promoure la 
sensibilització de la joventut davant la vellesa. Hi participen nois i noies 
dels cursos de 3r i 4t d'ESO i 1r de batxillerat. El premi ha estat per a 

Marta Menés Fernández, alumne de 4t mega. Com en els tres darrers 
cursos, el premi ha estat per a un o una jove de El Cim. 
 

També durant aquest mes de maig hi ha hagut a La Sala l’exposició dels 
objectes amb materials reutilitzats que han elaborat les escoles de 
Vilanova i la Geltrú dins del programa d’Agenda 21. La nostra escola hi ha 
participat i li han donat un premi als alumnes que ara fan 6è per un drac fet 
amb oueres que va estar penjat molts dies a l’entrada de l’escola, segur 
que el recordeu.  
 

Moltes felicitats a tots els guardonats. 
 

1.7 Roba perduda 
Com acostuma a ser habitual, al llarg del curs molts alumnes han anat 
extraviant algunes pertinences, i ara tenim jaquetes, paraigües, xandalls, 
etc. que no troben el seu propietari. Estaran a l’entrada dels edificis de 
l’escola, tant a la Rambla com a la plaça dels Cotxes, fins el dia que donem 
les notes finals. A partir del juliol ja no ens en farem responsables. 

 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Fotos de grup 
Ja hem fet les fotos de grup de cada una de les classes de l’escola. Les de 
P-3 fins a 6è de primària les podeu veure penjades a les finestres del 
porxo, i les dels quatre cursos de l’ESO estan davant de la secretaria de la 
plaça dels Cotxes. Tots aquells que en vulgueu còpia les podeu demanar a 
la secretaria de l’escola fins el 8 de juny, al preu de 4’50€. 
 

2.2 Regularització del pagament de sortides i excursions 
Durant el curs les famílies heu fet dos pagaments de 30€ per cobrir les 
despeses de les sortides i excursions que es fan a l’escola. Aquest mes 
des de secretaria es fa el càlcul final, que en alguns cursos és a tornar, i en 
d’altres és a afegir la diferència. Aquesta regularització de les sortides i 
excursions queda reflectit en el rebut del mes de juny 
http://www.elcimvilanova.cat/pagaments/ 

http://www.elcimvilanova.cat/pagaments/
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2.3 Reunió de pares del Casal d’Estiu 
Serà el divendres 15 de juny a les 16,00 h, amb servei d'acollida gratuït. 
 

2.4 AMPA 
S’acaba el curs i, com cada any, l’AMPA us vol convidar a la Diada de 
l’AMPA d’enguany, que tindrà lloc el proper dia 2 de juny des de les 9.30 
fins a les 19.30. Hi haurà partits i exhibicions de les diferents activitats que 
s’han fet durant el curs. També hi haurà servei de bar, inflables i botifarrada 
popular. 
 

Com ja sabeu, un dels compromisos de la junta per aquest curs va ser 
elaborar uns estatuts nous i més operatius. Ja estan fets, però ara cal 
aprovar-los en una assemblea extraordinària que han previst celebrar el 
mateix dia 2 a les 16h al gimnàs de l’escola.  
 

En breu també us faran arribar la proposta d’activitats i horaris per al curs 
vinent. 

 
2.5 Llibres, material, xandalls, bates… 
El dia del lliurament de notes, el 27 de juny, us farem arribar una circular 

amb el llistat de llibres, llibres digitals i material per al proper curs i el 

procediment per fer la comanda. La web s'obrirà del 2 al 20 de juliol. El 

procediment és el mateix que l'any passat. Cal fer  la comanda per 

internet i recollir el lot de llibres a la reunió de pares del setembre. La web 

s'obrirà al setembre per als alumnes que tenen recuperacions.  

 

Els xandalls i les bates es venen a les reunions de setembre. 
 
2.6 Fi de curs de Sons 
Serà el diumenge 3 de juny, en 5 torns diferents. Serà a la sala d’actes de 
la plaça dels Cotxes, i n’inaugurarem totes les millores que hi hem fet 
(llums, cortines,...). Ja veureu que ha quedat molt bé i estarem molt més 
còmodes que en les edicions anteriors. 

 

3. ALTRES INFORMACIONS 
 

3.1 Teatre amb Xarxa 
Dins de la programació de teatre infantil que fa Xarxa al Círcol Catòlic de  
Vilanova i la Geltrú, el proper diumenge 3 de juny, a les 18 h, els alumnes 
de l’Aula d’activitats teatrals Tracart presenta Nassos i Nassis. És un 
espectacle que fomenta els valors de la diversitat. 


