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1. INFORMACIONS GENERALS 
1.1 Proves d’avaluació diagnòstica 
Aquesta setmana els alumnes de 6è de primària han fet les proves 
externes per avaluar les competències bàsiques assolides al final de 
l’educació primària. Les matèries avaluades han estat: català, castellà, llengua 
estrangera i matemàtiques.  
A 3r de Primària també se n’han passat unes (d’avaluació diagnòstica) 
durant el mes d’abril, concretament de català, castellà i matemàtiques. 
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1.2 Guanyadors dels Jocs Florals   
Us fem a mans la relació dels guanyadors dels Jocs Florals d’aquest any. 
Alguns han estat individuals i altres en parelles.  
 

1r Farigola: Berta Martí  Romaní: Diana Calaf 

2n Atzavara: Maria Catllà  Lligabosc: Abril Quesada 

3r Dent de Lleó: Martí Raventós  Olivera: Oriol Estivill 

4t Ginesta: Arnau Castro  Margalló: Blai Barot 

5è Calabruixa: Josep 
Garciapons 

 Bruc d’hivern: Dante Ayuso 

6è Alzina: Maria Ganga  Garrofer: Clara Yini López 

USEE Alfàbrega: Jared Andreu 

 

1r Alfa: Núria Mateo i 
Gemma Murillo 

 Beta: Cristina Sánchez 
i Guillem Pérez 

2n Delta: Inés Ventosa i 
Laia Garcia 

 Èpsilon: Sergi López i  
Laia Anglès 

3r Lambda: Abril Sivill  Pi: Júlia Mestre i 
Sònia Menéndez 

4t Tau: Maria Español i 
Paula Caballero 

 Omega: Pau Mateo i 
Laura Fernández 

USEE Gamma: Àlex Stanton i Samuel Villaubí 

 
Han redactat uns escrits molt bonics i treballats essent difícil fer la tria final. El 
jurat ha estat composat per: 
 

 PARES MESTRES ALUMNES 

PRIMÀRIA Begonya Garcia 
Sandra Palacios 

Ester Noya 
Irene Ferrer 

Naiara Benito 
Ivet López 

ESO Joan Massana 
Cristina Martí 

Xavier Llorens 
Òscar Pérez 

Gerard Ferrero 
Júlia Agut 

 
http://www.elcimvilanova.cat/celebracio-dels-jocs-florals-2016/ 
 

 
1.3 Colònies 
Aquest mes de maig se n’aniran de colònies els alumnes de: 

 Cicle mitjà: 18, 19 i 20 a La Capella (L’Espluga de Francolí) 

 Cicle superior: 23, 24 i 25 a Casa Amadeu (Poblenou del Delta) 

http://www.elcimvilanova.cat/celebracio-dels-jocs-florals-2016/
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 P-3: 26 i 27 a L’estol (Sant Martí Sarroca) 

1.4 Visita alumnes de 6è a l'ESO 
El dilluns 30 de maig tenim prevista la visita dels alumnes de 6è de 
Primària a l’ESO. La fem cada any sobre aquesta data perquè coneguin 
aspectes de la nova etapa educativa que iniciaran al setembre. 
 

1.5 Premis a les Proves Cangur 
El passat 7 d’abril vam participar amb 19 alumnes de 1r a 4t d’ESO a les 

Proves Cangur. Es tracta d’un concurs matemàtic organitzat per la Societat 

Catalana de Matemàtiques on es presenten 30 reptes de nivell creixent de 

dificultat i que l’alumne ha de resoldre. Les proves són específiques per a cada 

curs i en total van participar-hi vora els 90.000 alumnes de tot Catalunya. 

http://www.cangur.org/cangur/cang2016/ 

Aquest any estem especialment orgullosos ja que un alumne de 3r d’ESO ha 

quedat el 1r de Catalunya de la seva categoria: el Pere Llorens. També volem 

fer una menció especial a l’Eulàlia Gómez, de 2n d’ESO, ja que ha quedat 8a 

de Catalunya en la seva edat. D’altra banda, uns altres 6 alumnes han quedat 

entre el 5% millors de Catalunya: Pau Minguet i Pau Ortín de 1r ESO, Emma 

Domingo de 2n d’ESO, Pau Armengol de 3r d’ESO i Anna Vila i Jordi Serrat 

de 4t ESO. Si voleu veure el reportatge que ha enregistrat Canal Blau podeu 

entrar a la web: http://www.canalblau.cat/pere-llorens-lescola-cim-vilanova-

guanya-proves-cangur-matematiques-3r-deso/ 

A tots i a totes moltes felicitats! 

 

1.6 Projecte Cultura Emprenedora a Primària 
Com altres anys, els alumnes de 5è i 6è han format part del projecte 

Cultura emprenedora a primària: 

http://www.imet.cat/index.php?page=cultura-emprenedora 

El projecte proposa activitats per incentivar la creativitat, la confiança, 

l’entusiasme, la imaginació, el compromís, la responsabilitat... valors intrínsecs 

a l’emprenedoria. 

El proper dimecres 11 de maig, de 9:30h a 13h, a la plaça de la Vila, 

mostraran i posaran a la venda els productes elaborats en “el Mercat de Joves 

Emprenedors”. 

 

1.7 Concurs “Conte va, va de contes” 
Com el curs passat hem participat al concurs vilanoví “Conte va, va de 
contes”. Hi ha participat els alumnes de 5è. http://www.conteva.cat/ 

http://www.cangur.org/cangur/cang2016/
http://www.canalblau.cat/pere-llorens-lescola-cim-vilanova-guanya-proves-cangur-matematiques-3r-deso/
http://www.canalblau.cat/pere-llorens-lescola-cim-vilanova-guanya-proves-cangur-matematiques-3r-deso/
http://www.imet.cat/index.php?page=cultura-emprenedora
http://www.conteva.cat/


 

 

MAIG 2016 

La Fira se celebra el 14 de maig i centra la seva activitat en diversos actes 
gratuïts al voltant de la plaça de les Neus. L'eix principal són els contes, amb 
una marató que dura tot el dia i que inclou el lliurament de premis del concurs. 
 

1.8 Concurs Tísner de creació de jocs en català 
Aquest any els alumnes de 5è i 6è de primària han participat en el concurs 
Tísner de creació de jocs en català: http://jocsijoguines.cat/concurs-
tisner/2n_concurs/projectes-presentats/ 
L’objectiu del concurs és que alumnes, mestres i escoles descobreixin la faceta 
lúdica i creativa de la llengua catalana creant el seu propi joc.  
El proper diumenge, 8 de maig, es farà el lliurament de premis a Barcelona (a 
l’Estació del Nord). Està privist que hi assisteixin alguns alumnes en 
representació de les classes. 
 

1.9 Repensem la biblioteca 
Des de l’AMPA ha sorgit la proposta de repensar la biblioteca de l’Escola. S’ha 
creat una comissió de pares que estan revisant el fons de llibres. Està previst 
ampliar el fons, catalogar tots els llibres i introduir la informació en una base de 
dades compartida amb altres escoles de Catalunya. Els mestres també 
participen i alguns faran la formació requerida per desenvolupar aquesta tasca. 
 

1.10 Cursa familiar d’orientació urbana AMPA El Cim 
L’AMPA ha organitzat per aquest any una cursa urbana el diumenge 22 de 
maig. És una activitat per a totes les edats en la qual s’ha de participar en grup 
(de 2 a 5 persones) amb almenys un adult i un infant. La convocatòria es fa a 
l’Escola i va acompanyada d’atraccions infantils i vermut. Us arribarà un cartell 
informatiu més endavant. 
 

1.11 Jornada de L’AMPA  
El dissabte 28 de maig celebrarem a l’escola la fi de les activitats 
extraescolars que ha organitzat l’AMPA durant aquest curs. Per aquest dia 
hi haurà un programa d’actes de matí i tarda amb actes esportius, exhibicions 
de les diferents activitats (patinatge, tae-kwondo, bàsquet, futbol...) i 
entreteniments com inflables, activitats de circ... Ja rebreu una circular 
específica però us ho avancem per si us voleu anar reservant aquesta data. 
 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
2.1 El Cim a les Xarxes 
Recordeu que l’Escola estrena web: http://www.elcimvilanova.cat/ 
També hem reactivat el twitter, el nostre nom és @Escola_ElCim: 
https://twitter.com/Escola_ElCim 

http://jocsijoguines.cat/concurs-tisner/2n_concurs/projectes-presentats/
http://jocsijoguines.cat/concurs-tisner/2n_concurs/projectes-presentats/
http://www.elcimvilanova.cat/
https://twitter.com/Escola_ElCim
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2.2 Casal d’Estiu i Casalet 
Ja podeu inscriure-us al Casal i al Casalet. Al final d’aquest Som el Cim us 
posem una còpia dels cartells informatius. Podeu trobar les fitxes d’inscripció 
tan a secretaria com a la web:  
http://www.elcimvilanova.cat/wp-content/uploads/2016/05/Inscripci%C3%B3-
Casal-Estiu-EL-CIM-2016.pdf 
http://www.elcimvilanova.cat/casalet-de-juny/ 
  

2.3 Moviment econòmic del mes de maig 
A data 2 de maig s’han facturat els rebuts dels següents conceptes: 

 El rebut ordinari del mes que inclou la regularització de les sortides i 
excursions. La quantitat varia, com sempre, depenent del curs, tenint 
en compte les sortides que s’han fet a cada classe.  

 El darrer rebut de l'aula digital pels alumnes d’ESO, i de 5è i 6è de 
primària.  

 A data 5 de maig s’ha facturat el darrer rebut d'aquest curs 
de l’extraescolar de música SONS.  

http://www.elcimvilanova.cat/pagaments/ 
 

2.4 Beques menjador i transport escolar 
El Consell Comarcal del Garraf ha iniciat la convocatòria d’enguany per 
poder demanar l’ajut de menjador escolar i /o el servei de transport escolar per 
al curs 2016-2017. 
El termini serà del 23 de maig al 3 de juny i els usuaris us heu d’adreçar a la 
seu del Consell Comarcal (plaça Beatriu de Claramunt, 5-8).  
A la web del mateix Consell podreu trobar més informació (sol·licituds, bases, 
terminis...):   http://www.ccgarraf.cat/ambits/ensenyament.htm 
 
 

3. ALTRES INFORMACIONS 
3.1 Cercle de percussió solidari 
Des de Solmat Musicoterapia/ Music Training Lab ens proposen un cercle 
de percussió comunitari amb la finalitat de recaptar fons per a l’ONG de 
socorristes badalonins Proactiva Open Arms (premi Català de l'Any) que 
diàriament salven vides de refugiats al Mar Egeu. Es farà diumenge vinent, dia 
8 a les 19:30h, a la Rambla de la Pau (davant de la floristeria Món Verd, 
aproximadament). 
Un cercle de percussió comunitari no és una classe de música ni una 
batucada, no cal tenir coneixements musicals previs, només ganes de tocar i 
passar-ho bé. 

http://www.elcimvilanova.cat/wp-content/uploads/2016/05/Inscripci%C3%B3-Casal-Estiu-EL-CIM-2016.pdf
http://www.elcimvilanova.cat/wp-content/uploads/2016/05/Inscripci%C3%B3-Casal-Estiu-EL-CIM-2016.pdf
http://www.elcimvilanova.cat/casalet-de-juny/
http://www.elcimvilanova.cat/pagaments/
http://www.ccgarraf.cat/ambits/ensenyament.htm


 

 

MAIG 2016 

L'entrada és gratuïta i les donacions són voluntàries. Ajudem entre tots a què 
els socorristes de Proactiva Open Arms puguin romandre més temps a l'illa de 
Lesbos. Podeu consultar la seva web www.proactivaopenarms.org 
https://www.facebook.com/events/1527945004179422/ 

 
3.2 Un dia per a l’Esperança 
En l’edició d’enguany, la Festa solidària Un dia per l’esperança d’Oxfam-
Intermón vol donar a conèixer la  DESIGUALTAT DE GÈNERE. 
http://www.vilanova.cat/doc/doc_75828818_1.pdf 
Nosaltres hem treballat aquest tema amb alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de 
Primària, veient uns vídeos temàtics i comentant-los i elaborant després uns 
dibuixos que podreu veure exposats a la plaça de la Vila el dia de la festa, i 
amb alumnes de 2n d’ESO a través del projecte “Connectant Móns”. Alguns 
alumnes de l’ESO participen com a voluntaris en el muntatge de la Festa.  

 
3.3 Festa per una societat inclusiva  
Sota el lema “DONANT OPORTUNITATS, VEUREM CAPACITATS”  aquest 
any es celebra la XIII FESTA PER UNA SOCIETAT INCLUSIVA. 
https://www.facebook.com/FestaPerUnaSocietatInclusivaGarraf 
Serà el dissabte 21 de maig a la plaça de la Vinya d’en Petaca de Les 
Roquetes, a partir de les 17 hores, i apadrinarà la Festa l’actor Toni Albà. 
L’objectiu és passar-s’ho bé i sensibilitzar per avançar cap a una societat que 
tingui en compte a tothom. L’escola està implicada en la seva organització i us 
hi volem convidar! 
 

3.4 Teatre organitzat per Xarxa 
L'humor i la imaginació es donen la mà en forma d'espectacle. El proper 
diumenge, 8 de maig, Marcel Gros es presenta com un trobador de contes i 
emprèn un viatge per camins imaginaris plens de formes, papers, sons i colors.  
Serà al Circol Catòlic a les 17:30 h. 
http://www.circolcatolic.com/Xarxa_temporada_15-16.html 
 

3.5 Xerrades educatives a l’IMET 
Dins del cicle de xerrades que ofereix l’Institut Municipal d’Educació i Treball, 
aquest mes de maig hi haurà les següents:  

"Aprèn + sobre l'autisme: família, escola i professionals" 

"Programes de Formació i Inserció - PTT"  

Podreu trobar més informació a: http://www.imet.cat/index.php?page=cicle-de-
xerrades-2015-2016 
 
 
 

http://www.proactivaopenarms.org/
https://www.facebook.com/events/1527945004179422/
http://www.vilanova.cat/doc/doc_75828818_1.pdf
https://www.facebook.com/FestaPerUnaSocietatInclusivaGarraf
http://www.circolcatolic.com/Xarxa_temporada_15-16.html
http://www.imet.cat/index.php?page=cicle-de-xerrades-2015-2016
http://www.imet.cat/index.php?page=cicle-de-xerrades-2015-2016


 

 

MAIG 2016 

 
 



 

 

MAIG 2016 

 


