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1. INFORMACIONS GENERALS
Amb el final de la Setmana Cultural i la celebració del 15è aniversari de
Sons arriba aquesta nova edició del Som El Cim.
L’últim divendres d’abril vam poder gaudir d’un acte molt agradable i
entretingut en què els grups d’alumnes de Sons i d’altres formats pels
mateixos professors ens van fer gaudir de la música a tots els que hi vam
assistir, una bona colla de d’alumnes, famílies i personal de l’escola. Des
d’aquí volem agrair-los a tots la seva dedicació
per contribuir a fer la música més gran a El Cim.

1.1 Jocs Florals
Com marca la tradició, dins els actes de la Setmana Cultural hem celebrat els
Jocs Florals. Us convidem a llegir la notícia que en parla de la nostra web per
veure-hi tots els detalls: premis jocs florals 2022

1.2 BiblioCim a la web
Com a novetat cultural, aquesta setmana estem molt contents d’anunciar-vos
que tenim un nou espai a la web de l’escola, l’espai de la Biblioteca. Hi podreu
veure el catàleg, novetats, recomanacions… Esperem que us agradi! Podeu
accedir-hi a Bibliocim

1.3 Enquestes de Benestar Emocional
El Departament d'Educació ha preparat un qüestionari per als alumnes de
Cicle Superior i ESO per conèixer l’impacte de la pandèmia en l’alumnat pel
que fa als hàbits relacionals, els de consum i el benestar emocional. L’objectiu
és dissenyar i planificar noves mesures i actuacions per promoure el benestar
de l’alumnat i atendre’n la salut mental.
Així doncs, els alumnes que rebin el consentiment de les seves famílies la
faran al llarg d’aquest mes en horari lectiu. Les enquestes són anònimes, per

tant en sabrem els resultats de forma global. Quan els tinguem, ja us els farem
arribar.

1.4 Proves d’avaluació diagnòstica
Cada curs el Departament d’Educació proposa unes proves d’avaluació
diagnòstica a 6è de primària i 4t d’ESO, perquè cada centre analitzi els
resultats i pugui prendre mesures per corregir les possibles mancances que
hi trobi. Les proves de 6è, han estat el 26, 27 i 28 d’abril. Les proves de 4t
d’ESO de català, castellà, anglès, matemàtiques i àmbit científic
tecnològic es van fer el mes de març, però encara no en tenim els resultats,
que rebrà cada família i també l’escola.

1.5 Cantem!
Un curs més els alumnes de 1r d’ESO participen en el projecte pedagògic
Cantem! que vol apropar i fomentar la música i la cultura entre els joves de
secundària. Sota el títol Les veus de la Mediterrània, els alumnes
interpretaran un repertori de cançons provinents de diferents indrets del Mar
Mediterrani i ens descobriran les músiques, els ritmes i els sons que ens
uneixen. El dijous 26, a les 19h, a l’Auditori Eduard Toldrà, els alumnes de 1r
d'ESO de l'Escola i també del Col·legi Divina Providència faran el seu concert.
Les entrades ja estan a la venda (2€) en aquest enllaç:
https://www.escenavilanova.cat/programacio/cantem.

1.6 Informacions de l’AMPA
Començat el 3r trimestre volem agrair la vostra col·laboració en la passada
Xocolatada Solidària on es van recollir 419,36€ que ja han sigut entregats al
Hospital SJ de Déu.
Les extraescolars d’aquest trimestre acabaran el 10 de juny i, aquest any sí,
reprenem la Festa de Fi de Curs, dissabte 11 de juny. Aneu reservant la data.
Reprenem també, l’Escola de Famílies (Ampa-Escola). Aquesta vegada
amb les formacions que ens proporciona el Departament d’Educació sobre
les violències masclistes, que també estan realitzant els alumnes de Cicle
Superior i de 3r i 4t d’ESO. Us proposem de participar en alguna de les dues
xerrades virtuals els propers dimecres 11 de maig (per a Primària) i dimecres
18 de maig (per a Secundària). Rebreu un correu de l’escola amb els enllaços
a les xerrades i també a través dels delegats de classe que us anirem
concretant els detalls.

I ja sabeu, per dubtes i/o suggerències ens
trobareu a secretariaampa@elcimvilanova.cat i a
l’Instagram de l’AMPA-EL CIM
Recordeu, tots som AMPA, tots som El Cim

2. ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
2.1 Colònies
A principis de maig es podran fer els pagaments de les colònies de 3r i de 6è
de Primària a través de la nostra web. Els tutors i les tutores us faran arribar
les circulars informatives amb els detalls i els imports.
Durant el mes d’abril hem pogut fer totes les colònies que teníem
programades. Aquest mes de maig hi ha previst que marxin els alumnes de
2n, 3r, 4t i 6è de Primària.
Desitgem que s’ho passin d’allò
més bé!!

2.2 Casal i Casalet
Us recordem que ja està obert el termini de les preinscripcions als Casals
organitzats per l’Escola, tant per les tardes de juny de jornada reduïda, com
pel mes de juliol. Podeu accedir-hi des d’aquest enllaç
L’estiu passat, més de 80 nens i nenes va poder gaudir de les activitats al pati
i al bosquet de la Rambla. Mireu el vídeo de presentació.
Recordeu que podeu demanar les beques pel casal fins el dia 8 de maig.
Trobareu tota la informació aquí.

2.3 Beques de menjador 2021-2022
Del 2 al 27 de maig es poden demanar les beques de menjador per al curs
2022-2023, al Consell Comarcal del Garraf.
La tramitació de l'ajut individual de menjador escolar l'ha de fer el pare/mare
o el tutor/a legal amb una eina d'identificació digital, com pot ser la T-CAT,
DNI electrònic, Cl@ve o l’IdCat mòbil.
La informació, tant de les bases com de la convocatòria, la podeu trobar al
web del Consell Comarcal del Garraf, en aquest apartat

3. FETS I GENT
3.1 Finalitza el concurs “Puja al tren”.
El proper 7 de maig finalitza el període d’entrada de butlletes
per aquells alumnes que han participat en el concurs. Si
teniu un llibre a mitges afanyeu-vos a acabar-lo per poder
tirar la vostra butlleta a la bústia i poder entrar en el sorteig
que faran per la Fira Conte Va, Va de Contes!.

3.2 Fira Conte Va, Va de Contes!
Ja tenim aquí la 9a edició d’aquesta fira tan
especial en la que els contes i els infants són
els protagonistes. El proper dissabte 14 de
maig no us la perdeu a la plaça de les Neus i
el carrer Sant Pere. Podeu consultar el seu
blog: http://conteva.cat/ per llegir-ne els detalls.
A més, us animem a visitar l’exposició que
podreu veure a La Sala del 13 de maig al 26 de
juny.

3.3 L’hora del conte
La xarxa de biblioteques de la nostra ciutat ens ofereix un seguit d’activitats
aquest mes:
MAIG a la xarxa de Biblioteques municipals

3.4 Festa per una Societat Inclusiva al Garraf
Dissabte 21 de maig torna la Festa, aquesta vegada a Cubelles. Des de
l’escola hi hem participat en el concurs d’eslògans i des de la SIEI ens
proposen un dels tallers a realitzar aquell dia. Us hi esperem, de les 17h a les
21h a la plaça del Mercat de Cubelles.

