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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 Calendari de juny
A partir del dilluns 7 de juny les classes seguiran l’horari només de matí
fins l’últim dia de curs que és el 22 de juny.
A l’edifici de la Rambla hi haurà Casalet de 15h a 17h. Les famílies
d’Infantil i Primària que, amb el canvi d’horari, preveieu que ja no
necessitareu el servei de menjador, aviseu a secretaria. Si continuen
quedant-se, els podeu venir a recollir entre les 14.30 h i les 15 h. A l’edifici
de la plaça dels Cotxes els alumnes faran horari de matí, i a partir de
divendres 11 de juny començaran activitats extraordinàries del crèdit de
síntesi i treballs de recerca. El dilluns 21 de juny només assistiran al centre
els alumnes que tinguin recuperacions. A partir del 7 de juny ja no hi
haurà menjador a l’ESO. En cas que encara necessitéssiu aquest servei
us podeu posar en contacte amb secretaria.
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1.2 Lliurament de notes i informes
Les famílies dels alumnes de l’ESO podreu accedir a les notes de la 3a
avaluació el dijous 10 de juny.
El dilluns 28 de juny podreu accedir telemàticament a les notes finals del
curs. Les tutores i tutors dels vostres fills i filles us convidaran a comentar
tant els informes de P3, P4 i P5 , com les notes finals de Primària i ESO,
Rebreu un missatge amb l’hora i el link per a la connexió.

1.3 Colònies
Les darreres colònies d’aquest curs seran a principis del mes de juny. De
l’1 al 4 de juny els alumnes de 6è, que finalitzen etapa, aniran a Casa
Amadeo, a Poblenou del Delta (Montsià). El 2, 3 i 4 de juny els de 4t de
Primària aniran a La Capella, a l’Espluga de Francolí (La Conca de
Barberà). Amb aquests seran 533 nenes i nens, nois i noies que han
marxat de colònies aquest curs amb l’escola El Cim.

1.4 Comiat dels alumnes de 6è i 4t d’ESO
El curs passat, a causa del COVID, no vam poder acomiadar els alumnes
que acabaven les etapes de primària i ESO de manera presencial, i ho vam
fer virtual. Aquest curs, la normativa del Procicat, permet fer-ho
presencialment però sense la presència de les famílies. Ho farem el
dimarts 22 de juny, els de 6è de primària durant el matí, i els de 4t
d’ESO a les 20 h.
Les famílies podreu seguir l’esdeveniment des de casa a través de la
càmera que instal·larem mentre els alumnes facin el comiat. Ens hauria
agradat molt que en aquest darrer acte del curs també hi fóssiu les
famílies, però l’administració ha sigut molt taxativa amb la prohibició de
portar convidats a l’escola.

1.5 Projecte de convivència i NOFC
El darrer Consell Escolar del centre, del dia 25 de maig, va aprovar aquests
dos documents per al bon funcionament de l’escola, que podeu trobar a la
web. El projecte de convivència l’ha elaborat la comissió per la convivència
després d’un intens treball de tres cursos. La NOFC és la normativa de
funcionament del centre, i seguint la legalitat vigent marca les pautes
dels òrgans de govern i participació de l’escola.

1.6 Premis i reconeixements
Proves Cangur: Es tracta d’un concurs matemàtic, on el Cim participa des
de fa molts anys, organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques on
l’alumne ha de resoldre 30 reptes de nivell creixent de dificultat. Hi ha
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participat 32 alumnes de 5è, 26 de 6è, i 12 de l’ESO. Entre aquests el
Marcel Carbonell, de 3r d’ESO, ha quedat entre l’1% millor de Catalunya, i
el primer de la comarca del Garraf.
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. El Cim ha estat guardonat com l’escola amb més lectors, i la Paula
Iniesta de 5è i el Pere Garrotxo de 6è han tingut premi individual.
Ficcions: És un concurs literari que organitza la Fundació Jordi Sierra i
Fabra. A l'Aina Rafael i l'Anna López de 3r ESO Lambda els han donat el
premi "Finalistes d'honor".

1.7 Informacions de l’AMPA
Tal i com us vam comunicar, les activitats extraescolars s’allargaran
fins la setmana del 14 al 19 de juny. Com ja sabeu, a partir del 7 de juny
no hi ha escola a les tardes, però sí que hi haurà Casalet. En el cas que el
vostre fill o filla participi del Casalet els monitors el recolliran i no cal que
vingueu a l’escola fins la sortida de l’activitat. Aquells que no es quedin al
Casalet hauran d’accedir a les extraescolars a partir de les 17.10 h per la
porta del pati.
Aquest curs no podem celebrar la festa de final de curs tal i com es feia
altres anys, però els infants no es quedaran sense poder gaudir del seu
moment. Es faran cloendes de les activitats en diferents dies i horaris, i en
cada una d’aquestes cloendes podran venir de públic la família més
propera (progenitors i germans). Totes seran al pati de la Rambla, excepte
les que s’indiquen. Preneu nota dels dies:
 Dissabte 12 de juny matí: multiesport, bàsquet, zumba infantil i art.
 Dissabte 12 de juny tarda: taekwondo
 Dijous 15 de juny tarda (a la plaça dels Cotxes): teatre
 Dissabte 19 de juny matí: futbol
 Dissabte 19 de juny tarda: patinatge
Ja rebreu una circular de l’AMPA amb els horaris concrets.
També us volem informar que en la xocolatada solidària, enguany virtual,
que promou l’AMPA a benefici dels infants amb càncer de l’hospital de
Sant Joan de Déu, hem recollit 274,19€. Gràcies per la vostra solidaritat!

1.5 Som, la revista del 25è aniversari
Ja vau rebre digitalment SOM, la revista de l’AMPA i de l’escola El Cim
amb l’especial del 25è aniversari de l’escola. Ara ja la tenim en paper. Si
encara no la teniu i en voleu un exemplar, la podeu passar a recollir per
l’escola.
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2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Casal d’Estiu
Encara podeu inscriure els vostres fills/es al Casal d'Estiu El codi secret
que aquest estiu organitzem juntament amb el col·legi Santa Teresa. Serà
del 28 de juny al 30 de juliol per a infants d’infantil i primària, de 9h a 13h,
amb servei d'acollida de 8h a 9h i servei de menjador de 13h a 15h. Farem
una reunió informativa online el dimecres 16 de juny a les 16h. Més
informació a la web de l’escola https://www.divertalia.cat/elcim_lestereses/
Estem valorant l'opció d'ampliar el casal per nens de P2 (nascuts el 2018),
sempre i quan tinguin més de 3 anys a l'inici del casal i ja no portin
bolquers. Si esteu interessats o coneixeu algú que hi està, envieu-nos un
correu electrònic a info@elcimvilanova.cat i us donarem més informació.
També hem rebut consultes sobre la possibilitat de fer casal el mes de
setembre. Seria del 30 d'agost al 10 de setembre, per setmanes senceres.
Podeu demanar més informació a info@elcimvilanova.cat

2.2 Fotografies dels grup classe
Per a totes les famílies que les heu demanat, ja les tenim disponibles a la
secretaria de l’escola. Aquells que encara no les heu pagat recordeu que el
preu és de 4,50€.

2.3 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. En el rebut del
mes de juny es fa el càlcul final, que en alguns cursos és a tornar, i en
d’altres és a afegir la diferència.

2.4 Llibres, material
A finals del mes de juny us farem arribar la circular amb el llistat de llibres
en paper, llicències de llibres digitals i material per al proper curs, i el
procediment per fer la comanda. Cal fer la comanda per internet. La web
s'obrirà del 28 de juny al 18 de juliol. Com el curs passat, els llibres i el
material els lliurarem als alumnes el primer dia de curs.

3. FETS I GENT
3.1 Benvinguda al món
El dia 13 de maig va néixer l’Abril, la filla de la Natàlia, mestra de primària
de l’escola. Ha estat una gran alegria per a tots i des d’aquí volem donar-li
la benvinguda i felicitat a la família.

