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1. INFORMACIONS GENERALS 
1.1 Colònies 
Aquest mes de maig se n’aniran de colònies els alumnes de: 

 P3: 24 i 25 maig a L'Estol, Sant Martí Sarroca 

 P5: 24 i 25 de maig a l’Artur Martorell de Calafell 

 C.Mitjà: a La Capella, a l’Espluga de Francolí 

 5è PRI: del 16 al 18 de maig a Llar Talamanca, Moià 

 6è PRI: del 22 al 25 de maig, a Casa Amadeo, a Poblenou del Delta  
 

1.2 Proves d’avaluació diagnòstica 
Les Proves Externes són unes proves que passa el Departament d’Educació a 
totes les escoles de Catalunya, per avaluar les competències bàsiques 
assolides a 3r i 6è de primària i a 4t d’ESO. 
Les de 3r les corregim nosaltres, però les de 6è de PRI i 4t d’ESO, es 
corregeixen externament, ja que el Departament d’Ensenyament les fa servir 
per conèixer el grau d’adquisició de les competències bàsiques al finalitzar les 
dues etapes obligatòries. Posteriorment el Consell Superior d’Avaluació 
n’elabora un informe global que passa a l’Escola. 
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3r de Primària: ja les han fet del 5 al 16 de març, i donarem el resultat a les 
famílies al juny, amb els informes de final de curs. 
6è de Primària: les faran el 8, 9 i 10 de maig. Donarem els resultats a les 
famílies amb els informes de final de curs.  
4t d’ESO: les van fer el mes de febrer, i farem arribar els resultats a les 
famílies juntament amb les preavaluacions. Ens ha complagut molt que els 
resultats generals han estat molt bons, i en totes les matèries (català, castellà, 
anglès, matemàtiques i competència científica) han estat en el nivell alt i mig 
alt, i per sobre de la mitjana de Catalunya. 
 

1.3 Guanyadors dels Jocs Florals   
Com cada any, hem celebrat els Jocs Florals durant la Setmana Cultural. El 
jurat de primària estava format pels alumnes Ainara Arbalat i Sergi Arias, les 
mestres Montse Usieto i Ester Bravo, i de part de les famílies la Marta 
Domenjó i l’Òscar Madrid. A l’ESO el jurat el formaven els alumnes Alba Martín 
i Ingrid Uviedo, la Roser Amela i el Marc Albiñana, representants de les 
famílies, i els professors Òscar Pérez i Judit Díaz. Els guanyadors són: 
 

1r Farigola: Gal·la Mateo  Romaní: Marcel Berrocal 

2n Atzavara: Sara Pérez  Lligabosc: Lena Brusis 

3r Dent de Lleó: Berta Martí  Olivera: Albert Ruíz 

4t Ginesta: Maria Bardera  Margalló: Biel Soteras 

5è Calabruixa: Marcel Gallego  Bruc d’hivern: Martí Raventós 

6è Alzina: Isidro Carrasquilla  Garrofer: Blai Barot 

USEE Alfàbrega: Andrea Baiget 

 

1r Alfa: Helena Martínez 
Ona Puig  

 Beta: Laura Fernández 
Xènia Carnicer 

2n Delta: Arnau López 
Fidel Ramírez 

 Èpsilon: Júlia Maldonado 
Marta Espinosa 

3r Lambda: Violeta Martínez 
Júlia Granero 

 Pi: Guiu Arnau Estéllez 
Marc Giménez 

4t Tau: Alba Martín 
Aina Capdet 

 Omega: Noèlia Caballero 
Carla Rios 

USEE Gamma: Noelia Agudo i Lluís Milà 

 

1.4 Proves Cangur 
Hi han participat 24 alumnes  de 1r a 4t d’ESO. Es tracta d’un concurs 
matemàtic organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques on l’alumne ha 
de resoldre 30 reptes de nivell creixent de dificultat. Les proves són 
específiques per a cada curs i en total van participar-hi vora 113.000 joves de 
tot Catalunya. Volem felicitar tots els nostres alumnes pels bons resultats que 
han obtingut. Cal, però, fer una menció especial a 6 alumnes que han quedat 
entre el 5% millor de Catalunya: Luc Linares, Gerard Tristante, Pau Minguet, 
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Eduard Carbonell, Jan Cabutí, Eulàlia Gómez. Podeu consultar-ho a 
l’enllaç http://147.83.52.79/cangur/2018/announcement/20/ 
 

1.5 Cursa solidària escola El Cim suspesa 
Un cop fetes les negociacions amb l’Ajuntament és difícil trobar un dia que 

convingui a l’escola per fer la Cursa Solidària. Per això la cursa ha quedat 

suspesa, i no serà fins el proper curs que intentarem tirar-la endavant. 
 

1.6 Informacions de L’AMPA  
Per al mes de maig tenim un taller per a famílies, nenes i nens: Alimentació 
Sana amb la nutricionista Noemi Cuenca Quesada. Serà el dia 12 de maig 
d'11 a 13h. Aquesta activitat requereix inscripció prèvia, màxim dos infants 
per adult (excepte famílies nombroses). 
I cada divendres a la tarda a la porta de la biblioteca, fins a final de maig 
tindrem lectura de contes. 
Aneu-vos reservant també el dia 2 de juny: serà la festa de final de curs de 
l'AMPA. Hi haurà inflables, botifarrada, demostracions de noves activitats, etc. 
Encara estem treballant en l'horari definitiu. 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Festival de fi de curs de Sons 
Serà el diumenge 3 de juny a la plaça dels Cotxes, i hi haurà torns de matí i 
de tarda. Ja rebreu una circular específica d’aquest esdeveniment. 
 

2.3 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 2018-2019. 
El termini serà del 7 al 18 de maig  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 
 

2.2 Activitats d’estiu a El Cim 
Els dies que l’escola farà horari només de matí, l’empresa Divertàlia ofereix el 
casalet. 
A partir del dilluns 25 de juny comencen les activitats d’estiu, amb el Casal 
d’aventurers, amb torns setmanals, i el Casal de Sons, que és de dues 
setmanes. Recordeu que hi ha servei d’acollida de 8h a 9h gratuït, lunch time, i 
el sorteig d’una setmana de casal entre les famílies que s’inscriguin en el 
període establert. El sorteig es farà a la reunió explicativa del casal el 15 de 
juny. 

http://147.83.52.79/cangur/2018/announcement/20/
http://www.ccgarraf.cat/ambits/ensenyament.htm
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Aquells que vulgueu demanar beques per aquestes activitats ho podeu fer a 
l’OAC (oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Vilanova) del 7 al 18 de 
maig. Trobareu més informació de tot plegat a la web. Les inscripcions a 
qualsevol d’aquestes activitats seran del 7 al 31 de maig a la secretaria. 
 

Butlleta de preinscripció (A lliurar a la secretaria de l’escola entre el 7 i el 31 de maig) 

Caldrà fer la matrícula amb tota la informació pel Casal. La trobareu a secretaria o la podeu 
descarregar a  www.elcimvilanova.cat 

 
      Casalet:  del 6 al 22 de juny, de 15h a 17h. Preu: 90€ 

      Casal de Sons: del 25 de juny al 6 de juliol. Preu:188 

      Casal d’estiu:  del 25 de juny al 27 de juliol: Preu:  

 Setmana del 25 al 29 de juny  1 setmana 68€ 

 Setmana del 2 al 6 de juliol  2 setmanes 130€ 

 Setmana del 9 al 13 de juliol  3 setmanes 195€ 

 Setmana del 16 al 20 de juliol  4 setmanes 255 € 

 Setmana del 23 al 27 de juliol  5 setmanes 315 € 

 

3. ALTRES INFORMACIONS 
 

3.1 Defunció d’una mare de l’escola 
El passat 28 d’abril va morir, després d’una llarga malaltia, M. Lourdes Alcaraz, 
mare del Mario Chamizo de 2n d‘ESO. La comunitat educativa de l’escola El 
Cim volem estar al costat de la família en aquests moments difícils, i 
encomanar a Déu l’anima de la M. Lourdes. En pau descansi. 
 

3.2 Activitats solidàries i culturals del maig 
Durant el mes de maig hi ha moltes activitats solidàries al nostre entorn. Us en 
proposem algunes: 

 Un dia per a l’esperança: el 5 de maig Oxfam-Intermón ho organitza 
i ho celebra durant tot el dia a la plaça de la Vila.  

 Conte va, va de contes, el 12 de maig pel centre de Vilanova al 
voltant de la plaça de les Neus. 

 XV Festa per una societat inclusiva: el 26 de maig a la plaça de la 
Fragata de Sitges.  

 

3.3 Teatre amb la Xarxa 
Diumenge 6 de maig Zipit company portaran l’obra Jai, el mariner, al teatre 
del Círcol Catòlic a les 17.30h. Per a infants a partir de 3 anys, entrada 6€. 


