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Encarem aquest mes de juny després d’un cap de setmana en el que ja 
hem celebrat el final de curs de l’espai de música Sons. Aquest ha estat el 
tret de sortida per a les altres activitats de tancament de l’any escolar. 
Ha estat un curs que vam començar encara amb restriccions causades per 
la pandèmia del covid’19, que no ens possibilitaven el funcionament normal 
de l’escola. Per sort, la situació sanitària ha anat millorant i acabarem 
aprenent i jugant sense mesures sanitàries. 
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1. INFORMACIONS GENERALS 

1.1 Calendari de juny 

El dilluns 6 de juny és festa. A partir del dimarts 7 de juny les 
classes seguiran l’horari només de matí fins l’últim dia de 
curs, que és el dimecres 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 el vostre fill/a continua quedant-
se a dinar, el podeu venir a recollir entre les 14.30h i les 15h.  

A l’edifici de la plaça dels Cotxes els alumnes faran horari de matí, i a partir 
de dilluns 13 de juny començaran activitats extraordinàries del treball de 
síntesi i projecte de recerca. El dimarts 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. 

 

1.2 Lliurament de notes i informes 

Les famílies dels alumnes de l’ESO podreu accedir a les notes de la 3a 
avaluació el divendres 10 de juny (Clickedu). 
El dimarts 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 
en format presencial o virtual. Rebreu un missatge amb l’hora de la reunió 
i, si s’escau, l’enllaç per a la connexió. 
 

 

1.3 Comiat dels alumnes de 6è i 4t d’ESO 

Com el curs passat, aquest any farem un acte de comiat per als alumnes 
que acaben les etapes de primària i ESO. Serà el dimarts 21 de juny al pati 
de l’edifici de la Rambla, a les 17.30h per a 6è i a les 20h per a 4t d’ESO.  
 
 

  

https://www.divertalia.cat/casaletjunycim/
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1.4 Enquestes valoració del curs 

A les acaballes del curs volem tenir la vostra visió i opinió, per tal de poder 
reforçar i, si cal, millorar diferents aspectes de l’escola.  
Aquest mes de juny rebreu un qüestionari per correu electrònic. Us agrairem 
la vostra participació. 

 
1.5 Tancament del Projecte Antena 

Durant el curs, els delegats d’ESO han participat en el Projecte Antena de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. D'aquests, dues alumnes de 2n d'ESO, 
la Vinyet Parellada i la Irene Pedraza, han estat seleccionades per 

representar Catalunya a l'Encuentro Ibero-insular de 
corresponsales juveniles que se celebrarà a Màlaga el 
mes de juny. L'objectiu de la trobada és que alguns dels 
alumnes "antenes"  d'Espanya i Portugal es coneguin, 
intercanviïn experiències i bones pràctiques i entrin a 
formar part de la xarxa de corresponsals a nivell de la 
península i les illes. 
 
 

 

1.6 Premis i reconeixements 

Proves Cangur: Es tracta d’un concurs matemàtic, en què El Cim participa des 
de fa molts anys, organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques. 
L’alumne ha de resoldre 30 reptes de nivell creixent de dificultat. Hi han 
participat els alumnes de  5è i 6è, i els alumnes del migdia de Reptes 
matemàtics de l'ESO. Entre aquests el Llúria Torras, de 6è, ha obtingut el 1r 
premi de la seva categoria amb el 100% dels 
encerts. Dels alumnes de migdies de reptes 
matemàtics, la gran majoria ha quedat entre 
els primers 5,5% amb millors resultats. Els 
felicitem a tots i totes.  
 

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 una vegada més. Enhorabona a tots i totes.   
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1.7  Informacions de l’AMPA 

Vinga Amper@s, que això ja s’acaba! però no us oblideu 
de les dates importants d’aquest mes de juny: 
El proper dissabte 11 de juny ens retrobem a la Festa de 
Fi de curs, rebreu els horaris de les exhibicions per 
whatsapp de part dels monitors (recordeu que l’últim dia 
d’extraescolars és divendres 10 de juny). 
El dissabte següent, 18 de juny, us esperem a la Geltrú per a celebrar el dia 
del Corpus fent les Catifes Florals. 
I ja sabeu, per dubtes i/o suggerències, ens trobareu a 
secretariaampa@elcimvilanova.cat  i a l’Instagram 
Recordeu, tots som AMPA, tots som El Cim. 
Apa, ara sí, que tingueu un bon estiu! 
 

1.8 Som, la revista 

SOM, la revista de l’AMPA i de l’escola El Cim 
d’enguany estarà aviat a la vostra disposició. A part 
d’alguns articles molt interessants, hi destaquen les 
entrevistes fetes a diversos mestres i l’article sobre la 
celebració del 15è Aniversari de l’Espai de música Sons.  
 

 

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

2.1  Casal d’Estiu  

Un any més us proposem el nostre Casal d’Estiu, per nens i nenes de P3 fins 
a 6è de Primària. Aquest any faran un viatge a l’Illa dels Pirates 
L’ILLA DELS PIRATES és un casal d’estiu on, mitjançant tota mena de 
recursos didàctics i socioculturals, volem que els infants aprenguin i gaudeixin 
de les diferents activitats que proposem: nit de bivac, excursions setmanals, 
jocs d’aigua, tallers, inflables, jocs tradicionals, esport, olimpíades, urban 
games, conta contes, lip dub, dies sobre rodes, natura... i moltes sorpreses 
més! 
Les preinscripcions estaran obertes fins el 10 de juny i es farà una reunió 
informativa online el dia 15 de juny a les 16:00h.  
Més informació a la web de l’escola: Casals d’El Cim 

  

mailto:secretariaampa@elcimvilanova.cat
https://instagram.com/ampaelcimvilanova?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/ampaelcimvilanova?utm_medium=copy_link
https://www.elcimvilanova.cat/casals-del-cim/
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2.2 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 i 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.  
La comanda es realitzarà a través de la pàgina web de l'escola. L’espai serà 

accessible des del 28 de juny al 17 de juliol. Lliurarem els llibres i el material 
als alumnes durant els primers dies de curs. Donat que aquest any hi ha força 
modificacions de currículum, us animem a fer la comanda el més aviat possible 
per poder confirmar-la a les editorials i evitar endarreriments en les entregues 
dels llibres. 
 

2.5 Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport 
educatiu 
El Ministeri d'Educació i Formació Professional ha convocat els ajuts per a 
l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Podeu consultar tota la 
informació en aquest enllaç del Departament d’Educació: Ajuts NEE 
 

3. FETS I GENT 
 

3.1 Activitats a les Biblioteques de la ciutat 

La Xarxa de Biblioteques Municipals de Vilanova i la Geltrú ha programat 
diverses activitats infantils que podeu consultar: Activitats Juny 
 

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE
https://drive.google.com/file/d/18wMjVgL0z3kne4czVXOnK5sCbM0UtOVu/view?usp=sharing

