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Benvolguts, seguim en estat de confinament, però ara els nens i les
nenes ja han començat a sortir al carrer. Esperem que aviat ens
poguem retrobar. L’escola segueix el seu ritme en confinament, i aquí
us fem arribar puntualment el Somelcim del mes de maig.

1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Jocs Florals
Durant la Setmana Cultural, com cada curs, hem celebrat els Jocs Florals,
un concurs literari adaptat a cada una de les edats dels alumnes. Aquest
any ha estat diferent, ja que ha sigut on-line. Us hem de dir que hem
quedat molt contents de la participació. També hi han participat les classes
d’Infantil, que fins ara no hi participaven. A l’ESO els premis han estat per
cursos i no per classes, i es podia participar amb un conte per telèfon o una
poesia, i es gravaven en vídeo. Podeu veure els resultats a la web
www.elcimvilanova. També hi ha hagut una novetat, que és la participació
dels adults de la comunitat educativa de l’escola. El jurat d’Infantil i
Primària estava format per les mestres Núria Expòsito i Rosa Ardèvol, i les
mares de la junta de l’AMPA Mabel Martínez i Meritxell Serra, i el de l’ESO
estava format per les mestres de català Marta Carbonell, la Júlia Bullich i el
pare del consell escolar Eloi Montcada. El lliurament de premis el farem
quan poguem. Aquí teniu una graella amb els guanyadors de tot plegat:
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1.2 Colònies
Aquest mes de maig teníem previstes les colònies de P3, P4 , P5 i cicle
mitjà, i el juny les de 6è. Està clar que no les podrem fer, tal com us vam
avançar. Tant d’aquestes colònies com les de cicle inicial les famílies ja
havíeu pagat una bestreta de 50€. Hem pensat fer servir aquesta mateixa
bestreta per a les colònies del curs vinent. Tot i això, si alguna família, pel
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que sigui, el proper curs decideix no assistir a les colònies, ja li retornarem.
De la mateixa manera, si hi ha alguna família que en aquests moments
necessita aquests diners per la situació personal que està passant, pot
posar-se en contacte amb secretaria perquè li facin l’abonament el mes de
juny. Rebreu una circular específica d’administració sobre aquest tema.
En el cas de les colònies de 1r i 2n d’ESO, que ja havíeu abonat la
totalitat de l’import de les colònies, farem el mateix tractament amb la pagai-senyal de 60€, però la resta de la despesa us la retornarem el juny.

1.3 Proves d’avaluació diagnòstica
El Departament d’Educació proposa cada curs unes proves d’avaluació
diagnòstica als cursos de final d’etapa (6è de primària i 4t d’ESO), perquè
cada centre pugui fer un estudi del moment en que es troba i pugui prendre
mesures per corregir les possibles mancances que trobi en els resultats.
Les proves de 6è, que s’havien de fer el mes de maig, han quedat
suspeses. Les proves de 4t d’ESO just s’havien fet quan va començar el
confinament, i ja en tenim els resultats.
Cada família de 4t d’ESO rebrà els resultats de les proves del seu fill o filla.
A nivell d’escola constatem que de català, anglès, àmbit científic
tecnològic i especialment en castellà, El Cim es troba en un nivell mitjàalt, una mica per sobre de la mitjana de Catalunya i de la mitjana dels
centres que tenen la mateixa complexitat que El Cim. En matemàtiques
ens trobem també una mica per sobre de la dels centres de Catalunya que
tenen la mateixa complexitat que nosaltres.
Sabem que El Cim és una escola molt plural i estem molt content d’aquest
resultats per a tot el grup de 4t.

1.4 Activitats suspeses
Degut al COVID-19 s’han suspès moltes de les activitats del mes de maig,
entre elles el Cantània de 5è i el Cantem de 1r d’ESO. També ha quedat
suspès del Congrès de la ciència, en que hi participaven els nois i noies
de P5 Gegants.
Els de 3r d’ESO van iniciar la participació al concurs Picalletres de la
Xarxa de televisions locals, però el concurs també ha quedat suspès a mig
procès.

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Preinscripcions per al curs 2020-2021
Finalment les preinscripcions per al proper curs estan les estem preparant
en línia. El Cim oferim 48 places per infants de P3 nascuts 2017, una plaça
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a P4 i 12 places per a 1r d’ESO, 11 d’ordinàries i una NEE. Com que no
podem ensenyar l’escola, que és una cosa que ens agrada molt fer, hem
actualitzat molt la nostra web, amb totes les coses que estem fent aquests
dies de confinament. Us animem a entrar-hi, si es que encara no ho heu
fet, i a veure el que hi ha. www.elcimvilanova.cat

2.2 Casal d’Estiu
El curs acabarà el proper divendres 19 de juny, el que no sabem encara si
serà de manera presencial o no. De totes maneres, com cada estiu hem
programat el Casal d’Estiu. Enguany s’ofereix durant sis setmanes i totes
les setmanes hi haurà una estona de reforçar les feines del curs, tal com
ha suggerit el Departament d’Educació, i també haurem d’adaptar-nos a les
noves mesures higièniques. També hi haurà servei de menjador.
El Casal d’Estiu
Serà del 22 de juny al 31 de juliol, per infants de P3 a 6è de primària.
L’horari és de 9h a 13h, amb servei d’acollida gratuït de 8h a 9h. També hi
ha servei de menjador en anglès, lunch time, fins a les 15h.
Les inscripcions per seran del 11 de maig al 12 de juny.
Podreu trobar els preus i més informació de tot plegat la propera setmana a
https://www.elcimvilanova.cat/casal-destiu/
També han sortit les subvencions adreçades a infants i joves per a la
participació en activitats d’educació en el lleure. Podeu tramitar-les a
https://www.vilanova.cat/infancia/activitats_destiu

Normalment també oferim el Casalet el mes de juny, per alumnes de P3 a
6è de primària, els dies que a l’escola hi ha jornada continuada. De
moment estem, esperant a veure si es reprendrà o no el curs presencial i
en quines condicions. Us mantindrem informats.

2.3 Informacions de l’AMPA
Des de l’AMPA s’està vivint amb preocupació aquest temps de
confinament. Rebreu una circular específica de l’AMPA explicant algunes
informacions al respecte. . Us avancem que les activitats extraescolars ja
no es podran reprendre i la festa de lAMPA de final de curs, prevista per al
dissabte 30 de maig, també ha quedat suspesa. Per a qualsevol consulta
o aclariment podeu contactar a secretariaampa@elcimvilanova.cat
També us volem comunicar que coincidint amb Sant Jordi s’ha fet un
concurs per triar la mascota per la biblioteca. La guanyadora ha sigut el
Mussi de la Lena Brusis, de 4t de primària, i els finalistes, també de 4t,
han estat l’Stephan Tuchling i la Júlia Garcia. Felicitats a tots tres. Podeu
veure la seva feina a la web de l’escola.

