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El tercer trimestre no s’ha aturat i ja estem encarant-ne el final.  
Hem après a veure’ns i a viure d’una altra manera i hem obert les 
nostres cases i la nostra intimitat a través de moltes imatges i vídeos 
compartits. Segur que això ens ha fet diferents. El virus de la COVID 19 
encara conviu entre nosaltres, i no hem de baixar la guàrdia ni les 
precaucions, però hem de tirar endavant i encarar els nous reptes que 
se’ns presenten, tant per aquest final de curs com per al curs vinent, 
que segur que encara serà diferent. Desitgem que tota aquesta 
experiència ens hagi fet créixer. 
 

1. INFORMACIONS GENERALS 
  
1.1 Reobertura del centre 
El Garraf entra en la fase 2 el dilluns 1 de juny i l’escola reobrirà les 
seves portes. Ja heu rebut a casa una circular  on s’adjunta el 
document Pla d’Obertura del centre, que també està penjat a la web, i 
un qüestionari per saber qui vindrà i qui no. Les directrius del 
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Departament són clares: “el curs acaba telemàticament el 19 de juny, 
i les escoles s’obren per a nenes i nens de P3, P4 i P5 que els seus 
pares i mares treballin ambdós i necessiten el servei de guarda”, 
en el cas del Cim el dimecres 3 de juny. Per a la resta de grups, es 
tracta de poder fer un tancament de curs, especialment els que acaben 
etapa que són 6è de primària i 4t d’ESO. L’assistència dels alumnes 
serà voluntària i programada, per poder organitzar la seva entrada i 
sortida, i per a garantir les condicions higièniques i sanitàries. 
No ha estat gens fàcil organitzar aquesta obertura, i hem prioritzat la 
seguretat tant dels infants i joves com de les treballadores i treballadors 
i les famílies que els acompanyeu.  
Tots els que vingueu a l’escola haureu d’haver signat prèviament la 
declaració de responsabilitat. Us emplacem que compliu 
escrupolosament les mesures que se us indiquen al pla (rentat de 
mans, mascareta, comprovar la febre abans de venir, etc...). 
 

1.2 Lliurament de notes i informes de fi de curs 
Els alumnes de l’ESO, rebreu les notes de la tercera avaluació on-
line el dijous 11 de juny, i els tutors us convocaran de manera 
telemàtica per explicar-vos-les. Els que no ho podeu fer on-line podeu 
concertar cita amb el tutor per a fer-ho presencialment el divendres 12 
de juny. 
De la mateixa manera, totes les famílies dels alumnes de l’escola, de 
P3 a 4t d’ESO, rebreu les notes finals telemàticament amb una cita 
on-line amb el tutor o tutora els dies 25 i 26 de juny. Els que no ho 
podeu fer telemàticament podeu demanar una cita presencial el dilluns 
29 de juny. És una nova manera de lliurar les notes finals, i esperem 
que vagi bé. 
 

1.3 Som, la revista  
Tot i que aquest ha estat un curs molt excepcional, la comissió de la 
revista de l’AMPA i de l’escola ha estat preparant el segon número de la 
revista Som. Apareixerà aquest mes de juny i la penjarem a la web i la 
podreu veure de manera telemàtica. Els membres de l’equip que l’han 
tirat endavant, El Vicenç Aguado, la Desirée Peralta, l’Àngels Cot i el 
Xavier Llorens, estan molt satisfets que malgrat tot s’hagi pogut tirar 
endavant. Volem agrair també a totes les persones que hi han 
col·laborat, escrivint articles, fent correccions, posant-hi anuncis, etc. Si 
algú desitja tenir-la en paper també la pot demanar a la secretaria del 
centre. 
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1.4 Comiat dels alumnes de 4t d’ESO 
Finalment, el comiat dels alumnes de 4t d’ESO serà de manera virtual. 
Ens connectarem totes les famílies de 4t de manera telemàtica el 
dijous 18 de juny, a les 20 h del vespre. Durant la connexió farem els 
parlaments de les famílies, els alumnes, i els membres de l’escola, 
desitjant que tinguin molta sort en els diferents camins que emprendran 
després del seu pas pel Cim. 
 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 

2.1 Casal d’estiu 
Segueixen obertes les inscripcions per al Casal d’Estiu de l’escola fins 
el 12 de juny. Com en cursos anteriors s’anomena Casal de la Rambla 
perquè el fem conjuntament amb l’escola Santa Teresa. L’organitza 
Divertàlia, empresa de lleure, segons la nova normativa que s’ha 
publicat tenint en compte les mesures de prevenció de la COVID-19. 
Serà del  22 de juny al 31 de juliol. Està dirigit a infants de P3 a 6è de 
primària. L’horari és de 9h a 13h, amb servei d’acollida gratuït de 8h a 
9h. Us podeu apuntar per setmanes. Trobareu més informació i els 
preus a https://www.elcimvilanova.cat/casal-destiu/ 
 

 2.2  AMPA 
El passat dissabte 30 de maig era el dia fixat per a la festa de fi de curs 
que organitza l’AMPA. Ha estat trist no poder-la celebrar aquest curs. 
Aquest mesos que l’AMPA no ha pogut dur a terme les extraescolars 
han passat com us sospir, sense soroll.  El pati buit, ni crits, ni rialles, ni 
partits, ni medalles. Sense exhibicions de zumba, taekwondo, esgrima... 
ni patinatge ni teatre.  Aquest any no ha pogut ser. Els hauria agradat 
acomiadar-vos a totes i tots amb una abraçada. 
Aquest mes de juliol l’AMPA encara no us passaran la quota anual, com 
venia sent habitual els darrers cursos. Quan es reprengui el curs el mes 
de setembre i vegin com es poden desenvolupar les extraescolars ja ho 
faran. També es retornarà la part proporcional de les activitats 
extraescolars d’aquest curs que es van interrompre a mitjans de març.  
Cal agrair als membres de la junta de l’AMPA tot l’esforç que estan 
fent en aquests temps difícils; el seu compromís i esforç, a vegades poc 
reconegut. També a totes les mares delegades de curs que en 
aquesta nova realitat que ens toca viure han tingut un paper molt 
rellevant. Gràcies a totes i a tots. 

https://www.elcimvilanova.cat/casal-destiu/
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2.3  Fi de curs Sons 
Estava previst per al primer cap de setmana de juny. Finalment les 
audicions seran virtuals, i rebreu els videos a casa d’aquesta darrera 
audició. Esperem poder fer música plegats el proper curs! 
 

2.4 Llibres, material, xandall i bates 
A finals del mes de juny 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 26 de juny al 24 de juliol. Cal fer 
la comanda per internet. En els darrers cursos la recollida de material i 
els llibres s’ha fet a la reunió de pares del setembre. El proper curs ho 
farem de la mateixa manera, i en cas que les reunions de setembre 
fossin virtuals, els ho lliuraríem als alumnes el primer dia de curs.   
Si algú necessita bates i xandalls per al proper curs, ho pot demanar 
per telèfon a secretaria de la Rambla durant el mes de juny al matí, de 
9h a 13h, i li ho prepararan per poder venir-ho a buscar amb cita prèvia. 
 

2.5 Beques menjador 2020-2021 
De l’1 al 26 de juny ja es poden demanar les beques menjador per al 
curs 2020-2021, al Consell Comarcal del Garraf. Les famIlies que ja 
n’han gaudit aquest curs ho han de fer on-line, a través del formulari 
que rebran per SMS. De l’1 al 24 de juny ho podran fer de manera 

presencial amb cita prèvia les famílies que no disposen de DNI/NIE, les 
que no van presentar la sol·licituds al curs 2019-2020 i les que no 
tinguin competència digital i/o possibilitats tecnològiques per acollir-se 
al termini anterior (on line). Trobareu més informació a l’enllaç següent:  
http://www.ccgarraf.cat/pl132/cataleg-de-serveis/id16/ajuts-menjador-transport-

escolar.htm?cat_132=47  
 

3. FETS I GENT 
 

3.1 Museus gratuïts a Vilanova 
Ara que ja podem sortir al carrer, però que la vida cultural a Vilanova 
encara no s’ha reactivat del tot i no podem anar ni a teatre, ni cinemes, 
ni concerts, us proposem visitar museus. Fins el 30 de juny l’entrada al 
Museu Balaguer, l’Espai Far i el centre d’art contemporani La Sala serà 
gratuït. L’horari serà de 10 a 14h de dimarts a diumenge. És una 
activitat molt recomanable per fer en família. 
La resta de museus de Vilanova, el del Ferrocarril, el Papiol i la Masia 
en Cabanyes encara estan tancats i preveuen obrir a mitjans de juny. 

http://www.ccgarraf.cat/pl132/cataleg-de-serveis/id16/ajuts-menjador-transport-escolar.htm?cat_132=47
http://www.ccgarraf.cat/pl132/cataleg-de-serveis/id16/ajuts-menjador-transport-escolar.htm?cat_132=47

