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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Comiat del curs
Aquest és el darrer butlletí del curs, i ens agradaria aprofitar-lo per fer un
reconeixement als pares i mares de la nostra escola. Durant l’any fem moltes i
variades activitats que requereixen de la vostra col·laboració, i sempre us
tenim aquí, al costat. Ara, a final de curs, hem compartit i encara compartirem
actes de comiat diversos, i l’ambient que és respira és de confiança, de
comunió; ens sentim escola, ens sentim Cim. Gràcies a tots i que passeu un
molt bon estiu!
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1.2 Matriculació de P3
Els pares de l’Escola que heu de fer matrícula d’un fill a P3 o a 1r d’ESO
recordeu que cal fer el tràmit la setmana vinent, del 12 al 16 de juny. Heu de
portar a secretaria 4 fotos del vostre fill i una fotocòpia del carnet de
vacunacions.

1.3 Activitats de final de curs
Us fem una relació d’activitats de tancament i comiat que estem fent i farem
durant aquest final de curs.
Educació Infantil i primària:
 El dimarts 20, com ja és tradició, farem partits de futbol entre els nens de
cicle superior i els mestres.
 Els alumnes de 6è han preparat un teatre musical que presentaran a les
seves famílies el 19 de juny al Pòsit de Pescadors.
 La resta d’alumnes de Primària els estan preparant un acomiadament que
farem el dimecres 21 al pati.
 La resta de cursos tenen previstes activitats vàries, com un pica, pica al
pati, una passejada per Vilanova, anar a fer un gelat...
 Els alumnes d’Educació Infantil celebraran els aniversaris de tots els
companys que tenen l’aniversari a l’estiu amb una festa al pati.
 Els alumnes de 5è ens han delectat amb una cantata (Cantània), junt amb
altres
escoles
de
Catalunya,
a
l’Auditori
de
Barcelona
pic.twitter.com/bFBjH2pLwh





Els alumnes de 2n amb un concert d’harmòniques a la mateixa clase.
Els alumnes de 6è han vingut a visitar l’edifici de l’ESO i a conèixer com
serà la nova etapa que iniciaran el curs vinent.
Sons ha fet el festival el diumenge passat: pic.twitter.com/hPLpvoARUE

ESO:
 Els alumnes d’ESO l’últim dia faran activitats a l’aire lliure. Els de 1r i 2n
unes olimpíades a Les Pistes i els de 3r i 4t una gimcana i un un bany a la
piscina del Camping Vilanova Park.
 El dimarts 20 a les vuit del vespre, al pati de la plaça dels Cotxes, farem el
comiat dels alumnes de 4t d’ESO junt amb les seves famílies.
 Els de 1r i 2n d’ESO han fet un concert de Gòspel (WeClap sister act 2) a
Badalona: pic.twitter.com/yCajZVb7KJ
AMPA:
 També va fer el tancament de les activitats extraescolars amb la festa de
dissabte passat.
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1.4 Entrega de notes i informes
Aquest final de curs ens hem vist obligats a canviar la data d’entrega dels
informes d’Educació Infantil i Primària ja que hem fet un canvi en la Plataforma
Educativa, el qual ha enrederit les gestions a Secretaria. Les tres etapes,
Educació Infantil, Primària i Secundària, repartiran els informes finals el
mateix dia: 28 de juny al matí.
Els mestres ja us indicaran l’horari de recollida.

1.5 Presentació del protocol de prevenció, detecció i
notificació de les situacions d’abús sexual a l’escola
Al setembre us vam explicar que durant aquest curs elaboraríem el protocol de
prevenció, detecció i notificació de les situacions d’abús sexual a l’escola, i així
ho hem fet. Hem dedicat vàries reunions del claustre a documentar-nos i
aprofundir en aquest tema. Ara mateix la part teòrica i el procediment
d’actuació ja el tenim definit, però estem acabant d’elaborar la guia escolar per
treballar amb els alumnes. El curs vinent, ja podrem presentar-vos el resultat
final i dedicar-hi una tarda a fer un taller o una xerrada portada per algun
professional en la matèria.

1.6 Participació al Congrés de la ciència
Els alumnes de P5 Gegants, el
passat 1 de juny, van
participar al Congrés de la
Ciència amb un projecte sobre
animals
marins:
Criatures
Abissals. Una vida a la foscor.
Us adjuntem el link de la web
de Canal blau on està penjat
el Congrés, per si és del
vostre interés i el link del twit
que
vam
fer
a
l’Escola:http://wp.me/p3waRk-ivA twitter.com/canalblau/stat…

1.7 Premis
Com heu pogut llegir als diferents butlletins Som el Cim d’aquest curs, hem
participat a molts concursos. Aquestes participacions ens ofereixen
l’oportunitat de treballar aspectes de diferents matèries com llengua, medi,
matemàtiques, competències, valors, amb un objectiu tangible, com és
presentar una producció a un concurs. Veiem que és una forma motivadora de
treballar aspectes curriculars a l’Escola que donen sentit a l’aprenentage.
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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.
En aquesta ocasió el guanyador ha estat Abril Sivill, alumne de l'escola El
Cim ambl l’escrit titulat: Un dolç comiat del dia.

VNG A CASA TEVA
Quatre 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:
Alba Berneda, Berta Benedí, Enric Castelló i Pau Ortin
pic.twitter.com/fldsocs8PC

JOCS FLORALS DE CATALUNYA
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya convoca els
Jocs Florals escolars 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.
El Jan Caba de 2n Atzavara i l’Andrea Baiget de 5è han estat finalistes
territorials, de la zona del Garraf.

XI MOSTRA D’ART D’OBJECTES RECICLATS
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. Aquest any hi hem participat i hem guanyat
amb les produccions fetes al taller de 1r i 2n Inventem i construïm
pic.twitter.com/Pbg4E3Ym8t
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2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1Casals estiu
Aquestes sons les dates de les reunions de pares dels Casals:
DATA

Casal Lleure

Divendres 16

Casal Sons

Dijous 15

HORA

17:15 Educació Infantil
18:15 Primària
17:00

2.2 Projecte Timol
Alguns de vosaltres haureu vist a la Secretaria de la Rambla, una cara nova,
és l’Heura. L’Heura està fent pràctiques a la Secretaria de l’Escola mitjançant
el projecte TIMOL.
El Timol és un projecte que té com a propòsit la inclusió a l’empresa ordinària
de persones amb discapacitat intel·lectual, mitjançant la metodologia de treball
amb suport. En aquests moments l’Heura està coneixent les tasques que
sorgeixen a Secretaria i veient si en podria asumir algunes en un futur proper.
http://www.imet.cat/index.php?page=Projecte-Timol
https://www.youtube.com/watch?v=7hJL6m-RJig

2.3 Venda de llibres
Com cada any oferirem a l’Escola la venda de llibres i material pel curs vinent.
L’encàrrec s’haurà de fer per Internet entre el 3 i el 23 de juliol. Serà important
que qui ho vulgui encarregar a l’Escola ho faci en el període establert, ja que
no es podrà fer comanda fora d’aquest termini.
Hi ha un material virtual que només es pot comprar mitjançant l’Escola, que
són els llibres digitals ja que les editorials no els venen a particulars, només ho
fan a les Escoles. Tingueu-ho en compte els pares de l’ESO que no compreu
la resta de material a l’Escola. També ho haureu de fer en el període establert
(del 3 al 29 de juny).
Els alumnes de l’ESO que han de recuperar assignatures al setembre, seran
els únics que podran fer comanda al setembre, ja que podria ser que algú
hagués de repetir i durant el juliol encara no en té la certesa.
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Com el curs passat, per simplificar la recollida dels lots, us els prepararem amb
antelació i els repartirem a les reunions de pares del setembre. Al acabar la
reunió cada tutor donarà el lot (nominal) a cada pare o mare que hagi fet la
compra. Abans d’acabar el curs us farem arribar una 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 l’AMPA ha desenvolupat
aquest curs: dissabtes de l´AMPA, delegats, festes, biblioteca, xerrades
formatives, noves extraescolars, comunicació, solidaritat, activitats pro viatge fi
de curs de la ESO, ... aquesta gran participació ens dona 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 21 de juny podeu portar el full de preinscripció de les extraescolars i obtenir 5€ de descompte en la mateixa. Així
mateix dir-vos que a la diada de fi de curs del 3 de juny
(pic.twitter.com/30tjmKcGi6), que va ser un èxit de participació, els alumnes de 3r
de la ESO van obtenir un benefici de 545€ per al viatge. Aquest diumenge 11
al matí tenim un torneig infantil de futbol, on participa l´equip de l´escola amb
altres instituts de la ciutat. Molta sort!

2.5 Roba perduda
Com cada any, al llarg del curs anem recollint roba que perden els alumnes.
Per facilitar-ne el seu reconeixement, hem penjat durant uns dies, a les
espatlleres de la sala de psicomotricitat de la Rambla, la roba trobada.
Aprofiteu per fer-hi un cop d’ull i veure si alguna peça és dels vostres fills.

2.6 Programa Integral per a DONES
L’Institut de Desenvolupament per a la Formació i l’Ocupació (IDFO), posa en
marxa un programa integral per a DONES majors de 30 anys en situació d’atur
de llarga durada (estar a l’atur mínim 12 mesos)
El programa consisteix en ajudar a les dones del programa a definir el seu
perfil professional i oferir-los formació personalitzada, del tipus que cadascuna
d’elles necessiti. Posteriorment les orientaran i acompanyaran en la recerca de
feina per a la inserció laboral.
Qui hi estigui interessada es pot posar en contacte amb la Marta i la Sara al
telèfon 938 533 883, o enviar un correu a integrals.mollet@igfo.com, o anar
directament a IDFO-Vilanova, que està al c/ Sant Josep, 5, 2n pis.
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