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1. INFORMACIONS GENERALS 
  
1.1 Colònies 
El 3 i 4 de juny marxaran els darrers cursos de colònies. Seran 1r i 2n de 
primària que aniran a Can Rigol, a Begues (Baix Llobregat). Amb aquest 
seran 553 nens i nens, nois i noies que han marxat de colònies aquest curs 

amb l’escola El Cim. 
 

1.2 Calendari de juny i lliurament de notes i informes 
Ja s’acosta el final de curs i aquest és el darrer Somelcim. A partir del 10 
de juny les classes seguiran l’horari només de matí, i l’últim dia serà el 
21 de juny.  
Les famílies que teniu infants a educació infantil i primària rebreu el 
butlletí de notes, en mà, el 27 de juny. Els alumnes de l’ESO rebreu les 
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notes de la 3a avaluació el dijous 13 de juny i les notes finals el dijous 
27 de juny. També cal que vingui la mare o el pare. Ja rebreu una circular 
amb l’hora que se us ha assignat. 
 

1.3 Som, la revista de l’escola El Cim 
Amb molta il·lusió aquest mes de juny presentem la revista de l’escola. 
Després de 20 anys amb la capçalera del Cimsom, aquest curs comencem 
una nova temporada liderada per l’AMPA. La revista passa a dir-se SOM, 
la revista de l’AMPA i de l’escola El Cim, i més que un recull d’activitats 
que s’han portat a terme durant el curs, que ja ho trobeu al web i a les 
xarxes que gestiona el centre, vol ser una eina més pedagògica i 
educativa. Serà anual, com l’anterior. Esperem que la gaudiu i ens feu 
arribar comentaris i suggeriments per la propera. 
 

1.4 Comiat dels alumnes de 4t d’ESO 
El dijous 20 de juny, a les 20 h del vespre, celebrarem l’acte de comiat 
dels alumnes de 4t d’ESO que el proper curs seguiran camí en d’altres 
llocs. Serà al pati  de l’edifici de la plaça dels Cotxes. 
 

1.5 Premis i reconeixements 
Aquí us en posem un recull dels que tenim en aquest tercer trimestre: 
Proves Cangur: 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 de 125.000 joves de tot Catalunya. Del Cim 
hi han participat 24 alumnes de 1r a 4t d’ESO. 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 6% millor de 
Catalunya. A primer d’ESO han sigut el Tiago i el Marcel Carbonell, a 2n el 
Josep Garciapons, el Luc Linares, i la Marina Garciapons, a 3r el Gerard 
Tristante, i a 4t l’Eduard Carbonell i el Pau Ortín. Moltes felicitats a tots ells.   

Jocs Florals de Catalunya: La Júlia Espinazo Pi de Cabanyes, de 3r 

de primària, i el Sergi Dorador Losa, de la SIEI, van guanyar la fase 
comarcal i van representar el Garraf a la final provincial de Barcelona. 
Premi Andrea Noya, moments viscuts amb els nostres grans:  És un 
concurs literari organitzat per l’Ajuntament de Vilanova il a Geltrú per 
fomentar la relació entre joves i la gent gran. L’ha guanyat la Núria Mateo 
de 4t d’ESO, i l’Iman Zaanani, també de 4t, ha rebut un accèssit. 
Puja al tren: és un concurs que organitza el museu del Ferrocarril amb la 
Xarxa de Biblioteques. Es tracta d’animar als joves a llegir almenys 3 llibres. 
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Com el curs passat El Cim ha estat guardonat com l’escola amb més 
lectors. 
Conte va, va de contes: en el concurs de contes i relats, el SIEI de 
primària ha guanyat el premi al millor conte en la seva categoria. 
Premi Menjallibres: el convoca l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les 
Biblioteques, i premia els booktrailers per animar a la lectura dels llibres 
que s’han treballat. El Luc Linares i l’Helena Martínez de 2n d’ESO han 
obtingut al premi al més creatiu, i han tingut accèssits la Rowayda El 
Garbaoui, l’Abril Olmos, l’Esther Martínez i la Lua Albiñana. 
Joves i ciència: és una convocatòria per una formació científica en que 
l’escola pot presentar finsa 3 candidats i se’n trien 25 de tot Catalunya. 
Enguany han escollit el Pau Ortín, i ja és la quarta vegada que trien algú 
de El Cim. 
Picalletres: en aquest concurs televisiu els dos equips de 3r d’ESO han 
sigut semifinalistes i l’equip format pel Jan Garcia, l’Anna López i 
l’Arnau Giró han quedat segons de la comarca del Garraf. 
XIII mostra d’objectes reciclats: ha resultat premiada la Pasifae que 
guarnia el balcó per carnaval. Felicitats a tots els que hi vau participar. 
 

1.6 Cantània 
Aquest curs es celebra la 30a edició d’aquesta cantada a l’Auditori de 
Barcelona. Hi ha tants participants que es fan diferents sessions d’uns 800 
cantaires. El Cim hi participem amb els alumnes de 5è el dimarts 4 de juny 
al matí. Encara podeu adquirir entrades al web www.auditori.cat 

 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Fotos de grup classe 
Podeu trobar-les penjades al porxo de la Rambla i davant de la secretaria 
de la plaça dels Cotxes. Podeu demanar-ne còpies fins el 10 de juny. El 
preu és de 4,5€ i se us lliuraran a final de curs. 
 

 2.2  Informacions de l’AMPA 
Dissabte 1 de juny celebrarem la festa de final de curs amb partits i 
exhibicions de les activitats que ha ofert l'AMPA durant tot el curs. Hi haurà 
servei de bar i jocs, i qui vulgui es pot quedar a dinar.  
També us recordem que durant tot el mes de juny podeu entregar les 
preinscripcions per les extraescolars de curs 2019-2020 i gaudireu de 
5€ de descompte (trobareu els fulls a l'AMPA i a la secretaria de l'escola). 
Per últim dir-vos que el dissabte en família d'aquest mes  tindrà lloc el 

http://www.auditori.cat/
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dissabte 22 de juny a la Geltrú. A partir de les 10 del matí ens trobarem al 
carrer Arquebisbe Armanyà per fer la catifa de Corpus!! 
 

2.3  Casal d’Estiu i Casalet i reunió de pares del Casal 
El Casalet començarà el dilluns10 de juny de 15h a 17h. Si algú encara hi 
està interessat pot contactar amb la secretaria de la Rambla. Pel Casal 
podeu fer les darreres inscripcions el mes de juny. La reunió de pares serà 
el dilluns 17 de juny a les 16h a la Rambla. En aquesta reunió és sortejarà 
la gratuïtat d’una de les inscripcions al casal. 
 

2.4 Regulació 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  
 

2.5 Llibres, material, xandall i bates 
Juntament amb les notes finals us farem arribar la 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 27 de juny al 21 de juliol. Cal fer la 
comanda per internet i recollir el lot de llibres a la reunió de pares del 
setembre. Els xandalls i les bates les podeu trobar en l’horari de dimarts a 
les 16’45h fins el 4 de juny, i també en les reunions de setembre 
 

2.6 Roba perduda 
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 
 

3. FETS I GENT 
 

3.1 Decès 
Dimecres 8 de maig va morir, després d’un llarg procés de malaltia, en 
Jose Serrano, pare del Max de 1r d’ESO. El nostre condol a la família. 
 

3.2 Dia internacional del a música 
S’escau el 21 de juny, amb moltes activitats musicals a l’espai públic. 
Entre aquestes activitats hi ha la instal·lació d’un piano de cua a la plaça 
dels Cotxes per a totes i tots els que vulguin tocar-lo. Gaudiu de la diada 


