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1. INFORMACIONS GENERALS
1.1 COVID a l’escola
Durant el mes d’abril hem tingut un cas positiu de COVID a l’edifici de la
Rambla, i un grup de 2n de primària ha quedat confinat a casa del 13 al 23.
És el primer cas que hem tingut a primària, i volem agrair la col·laboració
de les famílies afectades.

1.2 Jocs Florals
Els hem celebrat durant la Setmana Cultural. A primària el tema ha estat
Celebracions. A 1r han fet un rodolí, a 2n un cal·ligrama, i a partir de 3r un
poema. A l’ESO, per recordar en Quino, creador de Mafalda, i en Picanyol
creador d’Ot el Bruixot, que ens han deixat aquest curs, el treball ha estat
un còmic o bé una auca, sobre el tema dels 25 anys de l’escola El Cim.
El jurat d’Infantil i Primària estava format per les mares Adela Collell i
Mònica Arcusa, els alumnes de 6è Pol Vilà i Blanca Berrocal i les mestres
Judit Llaó i Marta Cuberos. A l’ESO estava format per la Neus Olmos i el
Siscu Moreno, representant les famílies, les alumnes Neus Alonso i Stella
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Ribas i els professors Marta Carbonell i Xavier Llorens. En el lliurament de
premis hem donat també els del curs passat, que van ser en línia.
Aquí teniu una graella amb els guanyadors d’aquest curs. Moltes felicitats a
totes i a tots. Podeu veure els treballs guanyadors a la web de l’escola:
guanyadors Primària i guanyadors ESO.
curs

classe

guanyador

classe

guanyador

1r
2n
3r
4t
5è
6è
SIEI

Farigola
Atzavara
Olivera
Ginesta
Calabruixa
Alzina
Alfàbrega

Jahyanna Cetol

Romaní
Lligabosc
Dent de Lleó
Margalló
Bruc d’hivern
Garrofer

Sofia Herran

Pol Gavilan
Neus Grande
Júlia Borges
Raimon Bardera
Jan Caba

1r ESO Beta
2n ESO Delta
2n ESO Èpsilon
3r ESO Lambda
3r ESO Pi
4t ESO Tau

4t ESO Omega
SIEI

Auca
Còmic

Nahia Sanz
Júlia Espinazo
Pere Garrocho

Petits: Héctor Bladé
Grans: Sergi Dorador

classe

1r ESO Alfa

Maria Martín
Lia Trasierra

guanyador

Daniel Gil i Biel Soteres
Júlia Gibert i Laura Tristante
Marcel Garciapons i Sam Linares
Cameron Leslie i Sara Villegas
Minerva Díaz i Aina Navarro
Júlia de Arias i Marcel Gallego
Emma Aguado i Lucía Sánchez
Clàudia Albiñana i Cèlia Capdet
Anna López i Aina Rafael
Marina Fernández i Emma Hernández
Blai Barot i Ester Valle
Alan Quintieri i Tiago Ruíz
Jana Blasco i Emma Uris
Abril Olmos i Mariona Checa
Luc Linares i Mariona Muñoz
Accèssit: Neus Alonso i Marina Garciapons
Dafne Luardo i Samanta Portillo
Còmic
Noelia Agudo, Andrea Baiget, Rosana Chaparro,
Alexander Gil, Violeta Vázquez
Lucía Álvarez
Auca
Còmic
Auca
Còmic
Auca
Còmic
Auca
Còmic
Auca
Còmic
Auca
Còmic
Auca
Còmic
Auca
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1.3 Colònies
Aquest mes de maig tenim previstes les següents colònies:
 P5 el 18 i 19 a la casa Artur Martorell, Calafell (Baix Penedès).
 2n de primària, el 20 i 21, aniran a Can Mas, Torrelles de
Llobregat (Baix Llobregat).
 3r de primària aniran a La Ruca, Moià (Moianès), el 17, 18 i 19.
 5è de primària, el 19, 20 i 21, aniran a Santa Maria del Roure,
Cantonigrós (Osona).
 4t d’ESO, després de vàries negociacions, finalment tenen prevista
una sortida de 3 dies a Port Aventura aquest mes de maig.
Les colònies de 4t i de 6è de primària seran el mes de juny.

1.4 Proves d’avaluació diagnòstica
El Departament d’Educació proposa cada curs unes proves d’avaluació
diagnòstica als cursos de 6è de primària i 4t d’ESO, perquè cada centre
pugui fer un estudi del moment en què es troba i pugui prendre mesures
per corregir les possibles mancances que trobi en els resultats. Les proves
de 6è seran el 4, 5 i 6 de maig.
Les proves de 4t d’ESO de català, castellà, anglès, matemàtiques i
àmbit científic tecnològic les van fer el mes de febrer i en rebrem els
resultats durant aquest mes de maig.

1.5 Informacions de l’AMPA
Un mes després de l'inici de les extraescolars en el seu format més
“normalitzat”, estem molt contents de com estan funcionant. Gràcies
famílies!
Us volem informar que aquest curs ens agradaria poder reprendre les
exhibicions de final de curs, amb les mesures pertinents, i que mares i
pares dels participants pugueu veure el treball de les vostres filles i fills.
Tan aviat com tinguem les dates de cada activitat us les farem saber.
Desitgem que us hagi agradat el conte de Sant Jordi.
També us volem comunicar que coincidint amb la Setmana Cultural de
l’escola ha aparegut el número 3 de la revista Som, la revista de l’AMPA i
l’escola, que heu rebut de manera virtual. La podeu consultar també en
aquest enllaç de la web de l’escola, i el mes de maig la podreu tenir
impresa en paper. Bona feina de la comissió de revista!
I com ja sabeu, qualsevol dubte o suggeriment ens trobareu a:
secretariaampa@elcimvilanova.cat
Tots som AMPA!
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2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Audicions de Sons
Aquest final de curs tenim previst reprendre les audicions presencials de
Sons. Serà els dies 29 i 30 de maig, per grups d’instrument i amb dos
convidats per artista, a la sala d’actes de la plaça dels Cotxes. Ja rebreu
més informació de part de cada un dels professors.

2.2 Fe d’errates Casalet
En l’anterior Somelcim us vam informar del Casalet del mes de juny i les
dates estaven equivocades. El Casalet serà entre el 7 i el 22 de juny, els
dies en que hi haurà jornada només de matí a l’escola. Perdoneu l’errada.
Més informació a https://www.divertalia.cat/casaletjuny/
Us recordem també que el Casal d’Estiu serà del 28 de juny al 30 de
juliol, per a infants de P3 a 6è de primària. L’horari és de 9h a 13h, amb
servei d’acollida de 8h a 9h i servei de menjador. Les inscripcions seran del
3 de maig al 4 de juny. Podeu trobar els preus i més informació de tot
plegat a http://www.divertalia.cat/elcim/

2.3 Beques de menjador 2021-2022
Del 3 al 28 de maig es poden demanar les beques de menjador per al curs
2021-2022 al Consell Comarcal del Garraf. La tramitació pot ser telemàtica
o presencial i el procediment simplificat o ordinari, depenent de si teniu una
eina d'identificació digital. La informació tant de les bases com de la
convocatòria la podeu trobar al web del Consell Comarcal del
Garraf www.ccgarraf.cat

2.4 El Cim a Canal Blau
Coincidint amb el 25è aniversari de l’escola, el programa El Raconet de
Canal Blau ha entrevistat les directores de l’escola, la Irene Ferrer i l’Anna
Llibertat Garcia. Podeu seguir aquesta entrevista el proper dimecres 5 de
maig a les 11h, 13h, 21h, 23h a Canal Blau televisió.

2.5 Debat sobre la jornada escolar
El Consell Escolar Municipal, ha iniciat el debat sobre la conveniència o
no d’aplicar a Vilanova i la Geltrú un canvi en la jornada escolar a les
escoles d’ensenyament obligatori, per fer un horari només de matí que
finalitzi amb el servei de menjador i les activitats extraescolars. A l’escola
El Cim encara no hem iniciat aquest debat, tot i que n’hem començat a
parlar amb famílies interessades i en algunes reunions de la junta de
l’AMPA. Per si voleu anar-vos informant la regidoria d’educació ha publicat
diferents opinions i materials a: https://www.imet.cat/jornada-escolar-debat

