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1. INFORMACIONS GENERALS 
  

1.1 Colònies 
En el projecte educatiu de la nostra escola, una de les activitats especials 
són les colònies que permeten viure i conviure situacions educatives molt 
especials. Durant aquest mes de maig molts cursos aniran de colònies: 

 P5. Marxaran els dies 2 i 3 de maig a la casa Artur Martorell de 
Calafell (Baix Penedès).  

 3r i 4t de primària marxaran a la casa Els Porxos (a Vilanova de 
Sau, Osona), els dies 8, 9 i 10 de maig.  

 6è faran les colònies al delta de l’Ebre, a Casa Amadeu (Poblenou 
del Delta, Montsià) del 21 al 24 de maig. 

 

1.2 Cantem! Roda el món i torna al born 
Amb aquest títol s’ha fet un projecte pedagògic musical amb diferents 
escoles de la ciutat. Del nostre centre hi participen les classes de 1r d’ESO 
juntament amb l’escola Divina Providència. Actuaran el divendres 3 de 
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maig al matí per les escoles de la ciutat, i al vespre, a les 20h obert a 
tothom dins de la programació regular de l’Auditori Eduard Toldrà.  
 

1.3 Guanyadors dels Jocs Florals 
Durant la Setmana Cultural hem celebrat els Jocs Florals. El jurat de la 
Rambla estava format pels alumnes Genís Blanqué i Clàudia Albiñana, 
com a representants de les famílies la Laura Martín i la Maria Ángeles 
Torres, i l’Eva Cano i la Núria Expòsito del col·lectiu de mestres. Aquí teniu 
els guanyadors de cada curs: 
 

curs classe guanyador classe guanyador 

1r Farigola Neus Grande Romaní Biel Bertacco 

2n Atzavara Clàudia Alcántara Lligabosc Anna Broncano 

3r Olivera Júlia Espinazo Dent de Lleó Nahiara Miret 

4t Ginesta Pol Sanabra Margalló Blanca Berrocal 

5è Calabruixa Maria Bardera Bruc d’hivern Guerau Olmos 

6è Alzina Júlia De Arias Garrofer Marcel Gallego 

SIEI Alfàbrega Sergi Dorador 
 

A l’ESO han elaborat un haiku, que és un poema japonès tradicional. El 
jurat el formaven la Lídia Garcia, mare de 4t d’ESO i la Montserrat Canal, 
mare de 1r d’ESO, les alumnes de 4t Núria Mateo i Júlia Granero, i els 
professors Marta Carbonell i Ángel del Rio. Els guanyadors han estat: 
 
 

curs  guanyador  guanyador 

1r  Maria Albà i Georgina Martí  Aina Rafael i Lena Segado 

2n  Lua Albiñana 
 Mariona Muñoz, Ona Puig, 

Luc Linares i Helena Martínez 

3r  Berta Bastons i Ester Pedraza  Maria Ganga i Fidel Ramírez 

4t  Alba Barneda i Berta Benedí  Míriam Carretero i Marina Chillon 

SIEI  Andrea Baiget i Lluís Milà 
 

1.2 Proves d’avaluació diagnòstica 
Durant el mes d’abril s’han fet les proves diagnòstiques a 4t d’ESO i aquest 
mes de maig les faran els alumnes de 6è. Aquestes proves les disposa el 
Departament d’Educació i es passen a tots els centres de Catalunya el 
mateix dia. Els aplicadors i els correctors són externs al centre, i donen 
informació del grau d’assoliment de les competències dels estudiants.  
De les de 4t ja tenim resultats, i els nostres alumnes han sortit amb un 
nivell per sobre de la mitjana de Catalunya en totes les matèries (català, 
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castellà, anglès, matemàtiques i cultura científica), i especialment alt en 
castellà. Felicitats a totes i tots els que hi heu col·laborat. 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1  Informacions de l’AMPA 
El divendres 31 de maig finalitzen les activitats extraescolars d’aquest 
curs, però abans d’acabar unes quantes coses: 

 El 25 de maig al matí farem el Dissabte de patinatge en família. 
Grans i petits us podreu posar els patins i també gaudir de l’assaig 
general de l’activitat de patinatge. 
 

 L’activitat de teatre de l’AMPA representarà l’obra que han estat 
preparant durant el curs el dimarts 28 de maig a les 18.00 h la sala de 
la plaça dels Cotxes, hi esteu tots convidats!! 

 

 També volem convidar els infants a assistir a classes de zumba cada 
dijous d’aquest mes de maig de 17.15 a 18.15 hores per només 
10,00.- € per alumne! I als adults, els convidem a assistir a classes 
d’estiraments, posturals i relaxació cada dijous de maig de 18.30 a 
19.30 hores també per només 10,00.- €! Es necessita un mínim 
d’assistents per a la realització d’aquests tallers, animeu-vos! 

 

 I per últim, us avancem que el dissabte 1 de juny celebrarem la Festa 
de l’AMPA d’aquest curs 18-19, on els nostres fills i filles ens mostraran 
tot el que han aprés durant el curs a les diferents activitats extraescolars 
a les que han participat. Gaudirem tots junts d’un dissabte amb moltes 
activitats, servei de bar, venda de pastissos, botifarrada...Recordeu 
que podeu aprofitar per fer les preinscripcions a les extraescolars 
del curs vinent, gaudint així d’un descompte de 5,00.- € per activitat. 
Us hi esperem i gaudireu!! 

 

2.2 Festival de fi de curs de Sons 
Les audicions de fi de curs de Sons, que són moltes, quedaran repartides 
entre el divendres 31 de maig a la tarda i el diumenge 2 de juny matí i 
tarda. Ja rebreu informació específica de cada alumne amb el dia i l’hora 
que té l’audició. Seran totes a la sala d’actes de la plaça dels Cotxes. 
 

2.3 Beques de 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 2019/2020. 
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Cal que les famílies interessades sol·licitin els ajuts cada curs escolar. El 
termini serà del 6 al 17 de maig i les sol·licituds s'han de presentar a la 
seu del Consell Comarcal del Garraf (plaça Beatriu Claramunt, 5). A la web 
del Consell,  http://www.ccgarraf.cat/ambits/ensenyament.htm, podreu trobar 
més informació (bases, sol·licituds, termini, documentació...). 
 

2.4 Programa Tots x Tots 
Aquest curs 2018-2019 el programa Tots x Tots ha recollit 5.291€ en 
donatius per a poder dotar alguns alumnes de l’escola amb necessitats 
educatives socioeconòmiques. En total hi ha hagut 18 beneficiaris i els 
diners s’han dedicat a llibres, 50% del menjador escolar i ordinadors per 
als que necessiten ordinador personal a l’ESO. Si alguna família es vol 
fer donant o beneficiària d’aquest programa cal que contacti amb la 
secretaria de l’escola o bé al correu administracio@elcimvilanova.cat 

 

3. FETS I GENT 
 

3.1 Activitats culturals i solidàries 
Durant el mes de maig hi ha moltes activitats. Us en proposem algunes:  

 Un Dia per a l’Esperança: el 4 de maig Oxfam-Intermón ho organitza 
i ho celebra durant tot el dia a la plaça de la Vila. El tema d’aquesta 
edició és l’aigua neta salva vides, i hi haurà exposats treballs dels 
alumnes de 3r de PRI. També un grup de joves de 3r d’ESO d’El Cim hi 
col·laboren com a voluntaris dins del programa de Servei Comunitari. 
 

 Conte va, va de contes, organitza la 7a edició de la fira de literatura 
infantil en record de la mestra Judit Sendra. Serà el dissabte 11 de 
maig pel centre de Vilanova al voltant de la plaça de les Neus. 

  

 Nit dels Museus:  dissabte 18 de maig, i coincidint amb el dia 
internacional dels museus, hi haurà programació especial i entrada 
gratuïta als sis museus de Vilanova. Podeu consultar més informació a 
http://www.ccgarraf.cat/pl151/premsa/noticies/id893/vilanova-i-la-geltru-se-suma-
per-6e-any-consecutiu-a-la-festa-sota-el-lema-una-nit-sis-museus-per-visitar.htm 

 

 XVI Festa per una societat inclusiva: el 25 de maig a la tarda a la 
plaça 1 d’octubre. Hi ha tallers i activitats i hi participen alumnes de 
l’ESO com a voluntaris. 
 

3.2 Inscripcions cercavila de l’Imaginari 
Del 14 al 16 de maig hi haurà les inscripcions per als nascuts entre el 2003 
i el 2013 per a participar en aquesta cercavila que surt el 6 d’agost. Els que 
hi estigueu interessats podeu inscriure-us al Toc (c. Sant Sebastià 11). 
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