
REUNIÓ INFORMATIVA 

19 de Juny de 2014 

www.csantvicens.cat 



 Informació dels treballs realitzats per les 

diferents comissions de l’AMPA durant el 

curs 2013-14. 

 
 Informació de les quotes del proper curs 

2014-15. 

 
 Informació de la Fundació Educativa      

Esteve  Casals. 

 
 Informació de l’Equip Directiu. 

 
  Precs i preguntes. 
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Ordre del dia 



Comissions de l’AMPA 



Comissió de Comunicació 

Miquel Àngel Olaya 

Joan Pastor 



ACTUACIONS REALITZADES 
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Comissió de comunicació 

 Actualització i seguiment de la pàgina web del 

   col·legi  www.csantvicens.cat 
 
 15.000 Visites a la nostra pàgina web 
 
 Finançament de la web a través de publicitat  
   (Fundació Catalana de l’Esplai) 
 

 
 

 

http://www.csantvicens.cat/
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Comissió de comunicació 



ACTUACIONS REALITZADES 
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Comissió de comunicació 

 Iniciació del projecte “Paper-0”, comunicacions  

   via mail a Educació Infantil 
 
 Preparació de tota la part gràfica de la Festa de 
   inauguració de la Fundació Educativa Esteve  
   Casals 
 
 Realització de l’exposició permanent sobre la    
   història de l’escola 
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Comissió de comunicació 



ACTUACIONS REALITZADES 
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Comissió de comunicació 

 Enviament de informació d’interès general via  

   mail a totes les famílies 
 
 Realització d’enquestes per les diverses  
   comissions de l’AMPA 
 
 Nou disseny del butlletí mensual 
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Comissió de comunicació 



ACTUACIONS REALITZADES 
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Comissió de comunicació 

 Preparació del material gràfic de l’estand de la 

   Mostra 2014 
 
 Disseny i confecció de l’estand de la Fundació  
   Educativa Esteve Casals per la Mostra 2014 
 
 Material gràfic i presentació en power point  
   per les portes obertes 2014 
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Comissió de comunicació 
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Comissió de comunicació 



ACTUACIONS REALITZADES 
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Comissió de comunicació 

 Disseny, maquetació i impressió de la Memòria  

   de la Fundació Educativa Esteve Casals i l’ACPF  
   en dissolució 2012-2013 
 
 Disseny de les noves carpetes per el curs 2014- 
   2015 
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Comissió de comunicació 



Gemma Balcells 

Sonia Morato 

Comissió de Menjador i 

Acollida 



QUÈ FEM? 
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 El Servei de menjador consta d’una cuina “in situ” 

   on es vetlla cada dia per un temps de migdia  
   saludable, seguint el projecte educatiu de la  
   Fundació Catalana del l’Esplai, que aquest any ha  
   sigut “Cap menjar a la brossa”.  

Comissió de menjador 



QUÈ FEM? 
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 El servei de menjador consta de 10 monitores, 1    

coordinadora i l’equip de cuina de tres persones: 
cuinera, ajudant de cuina i auxiliar de cuina de    
l’empresa Fundació Catalana de l’Esplai. 
 
 Aquest curs hi ha hagut una mitjana de 179 menús 
diaris, inclòs els esporàdics. 
 

Comissió de menjador 



QUÈ FEM? 
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 Aquest any s’han introduït unes Jornades 

   Gastronòmiques internacionals , que tenen com  
   a objectius: 

 Conèixer nous sabors 
 Donar varietat el temps del menjador 
 

 La comissió de menjador es reuneix un cop al  
   mes i està formada per la coordinadora de  
   menjador, la coordinadora de la Fundació  
   Catalana de l’Esplai, la cuinera, dues mares de  
   l’AMPA. 

Comissió de menjador 



USA 
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Comissió de menjador 



ALEMANYA 
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Comissió de menjador 
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XINA 
 
 

Comissió de menjador 
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ITÀLIA 
 
 

Comissió de menjador 



 
 

www.csantvicens.cat 

MÈXIC 
 
 

Comissió de menjador 



MARROC 
 
 

www.csantvicens.cat 

Comissió de menjador 



QUÈ FEM? 
 

Comissió d’acollida 

 El servei d’acollida de la nostra escola està 

obert de 7.30h a les 9.00h del matí. Les 

famílies interessades en aquest servei poden 

optar per les següents opcions: 
 De 7.30h a 9.00h 
 De 8.30h a 9.00h 

 
 Enguany hem tingut una mitjana al mes de 62 

alumnes de manera fixa i uns 18 de manera 

eventual. 
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 Els alumnes es distribueixen en quatre grups 

segons el curs escolar: 

P3 i P4:      Monitora:  Núria Marín 

P5, 1r i 2n: Monitora:  Rosa Martínez 

3r i 4t:        Monitora:  Eulàlia Oriol 

5è i 6è:       Monitora: Assumpció Simon 

 
 Els més petits si arriben molt d’hora poden 

esmorzar a l’escola, es recomana que a partir 

d’una determinada hora els nens ja ho hagin fet 

a casa, ja que així els hi dona temps de jugar 

una estona amb els seus companys. 

 www.csantvicens.cat 

QUÈ FEM? 
 

Comissió d’acollida 
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QUÈ FEM? 
 

Comissió d’acollida 

 A part de jugar també fan altres activitats: 

manualitats sobre les festes populars que es 

treballen a l’escola (Nadal, Sant Jordi,...), pinten 

dibuixos, llegeixen, ... 

 
 Al final de curs porten a casa totes les feines que 

han realitzat en un àlbum. 

 
 Els més grans a més a més de les activitats 

anteriors a vegades poden fer deures. 
 



Núria Marín 

 Montse Bermúdez 

 Joan Capdevila (AMPA) 

Roger Bartés (Mestre) 

Comissió de Reutilització 

de Llibres 



OBJECTIUS DEL CURS 13-14 
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 Explicar el projecte de socialització a les famílies de 2n (el  

   curs que ve entren al sistema de reciclatge). 

 Millorar la comunicació amb els mestres. 

 Seguir amb el procés d’assignació de llibres que es va  

   començar el curs 12-13. 
 

GRAU D’ASSOLIMENT 
 
 

 El 13 de maig es va fer una reunió informativa amb les famílies 

   de 2n. 

 El representant dels mestres ens ha mantingut informat de les   

   novetats. 

 L'assignació de llibres es farà, com el curs passat, durant el juliol. 

Comissió de Reutilització  



www.csantvicens.cat 

EVOLUCIÓ DE LA QUOTA DE RECICLATGE 
 
 

  En la següent taula es pot veure l’evolució de la quota de 

reciclatge durant els darrers anys així com la quota pel curs que 

ve: 

 

 

  Us recordem que la quota de reciclatge és com un lloguer, és 

universal (tot els nens paguen el mateix) i depèn 

fonamentalment de: 1) de nombre de llibres que s’hagin de 

canviar perquè estan en mal estat, 2) canvi de llibre per tema 

curricular o per llei. 

  Els llibres de text que estan en reciclatge són: català, castellà, 

anglès, matemàtiques, música i religió a 3r, 4t, 5è i 6è. 

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

54€ 30€ 30€ 32€ 40€ 

Comissió de Reutilització  



LA LOMCE I ELS LLIBRES (1/2) 
 
 Aquest any el ministre Wert ha implantat la LOMCE que es posarà 

en marxa a partir del curs 2014-2015 a 3r i 5è. Alguns hi poden 

estar a favor i altres en contra però de moment les famílies hem 

de pagar els llibres nous (canvi de temari). Els llibres que es 

canviaran el curs 2014-2015 seran a 3r i 5è i el curs 2015-2016 a 

4t i 6è. Es a dir que els propers anys la quota estarà al voltant dels 

40€-45€ per totes les classes. Afortunadament les assignatures 

afectades són poques. 

Tot i així l’estalvi continua sent important. 

La quota pel curs 14-15 resultava més elevada però l’escola ha 

posat 1000€ (estalvi de cursos anteriors) per poder tenir una 

quota de 40€. 
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Comissió de Reutilització  



LA LOMCE I ELS LLIBRES (2/2) 
 
 

En la següent taula es veuen (en vermell) els llibres de 

reciclatge que es canviaran el curs 14-15. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El llibre de català només es farà servir de suport a l’aula (no 

se’n compraran de nous) 

3r 4rt 5è 6è 

Català* Català* Català* Català 

Castellà Castellà Castellà Castellà 

Anglès Anglès Anglès Anglès 

Mates Mates Mates Mates 

Música Música Música Música 

Religió Religió Religió Religió 
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Comissió de Reutilització  
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ACTUACIONS PREVISTES 
 
 

 Quota de reciclatge pel curs 14-15: 40€ 

 Participació del 100% del alumnes 

 Compra de llibres per substituir els que estan en mal 

estat (ja s’ha iniciat) i els llibres nous (LOMCE) 

 Avaluació final (tots i totes hi sou convidats), 

etiquetatge de llibres nous i distribució: dies 25, 26, 27 

i 30 de juny, 1, 2, 3 i 4 de juliol de 18.00 a 20.00. 

 El proper curs s’avaluarà la possibilitat de que els 

diccionaris de català i castellà entrin també a reciclatge 

(actualment cada alumne els ha de comprar). 

Comissió de Reutilització  
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EVOLUCIÓ DEL REBUT  
 
 

* Sense Reciclatge 

 

El curs 14-15 l’estalvi mig serà d’uns 150€ (l’any 

passat va ser d’uns 143€). 

Comissió de Reutilització  

Curs 11-12 12-13 13-14 14-15 14-15* Estalvi 

3r 163.31 151.26 169.9 192,3 342,5 150 

4t 128.3 115.71 141.1 141,87 296,9 155 

5è 135.93 117.54 159.5 181,78 326,8 145 

6è 121.12 107.41 148.0 160,49 310,49 150 



Eva Reina 

Yolanda Carrasco  

Magda Giralt 
 

Coordinadors:  

Lluis Oriol Castilla  

 Roger Bartés 

 

Comissió d’Extraescolars 



QUÈ FEM? 
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   Proposem, organitzem, gestionem i avaluem les activitats    

    extraescolars. 

  Fem una reunió prèvia al inici de les activitats amb els  

    pares i mares per informar del funcionament. 

  Ens reunim mensualment per fer el seguiment de les activitats. 

  Vetllem per una bona gestió econòmica de les activitats         

    extraescolars. 

  Elaborem una memòria anual de les actuacions efectuades  

    per la comissió (revisió de la normativa de règim intern,  

    fulls d’alta i baixa de les activitats, elaboració dels  

    objectius de cada activitat, enquesta de satisfacció per  

    correu electrònic) 

 

 

Comissió d’Extraescolars  



QUÈ FEM? 
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 Les activitats extraescolars comencen el mes d’Octubre i acaben  

  el mes de Maig 

 Les activitats es fan a les instal·lacions de la nostra escola, de   

   dilluns a dijous, de les 17 a les 18 h 

 Les activitats realitzades aquest curs han estat: 

 

Futbol sala: P-5 a 6è 

Aeròbic amb ball: P-5 a 6è 

Bàsquet: 1r a 6è 

Iniciació a l’esport: P-3 a 2n 

Esports alternatius: 3r a 6è 

Escriptura digital: 3r a 6è 
 

134 inscripcions 

Comissió d’Extraescolars  
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Comissió d’Extraescolars  

 



Susana Almodóvar 

Dolores Prieto 

 

 

Comissió de Casal d’estiu 



QUÈ FEM? 
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  És el primer any que “El Bitxo-Escola de teatre” es farà 
càrrec del casal d’estiu de l’escola. 
  El casal té una durada de 6 setmanes, comença el 25 
de juny i finalitza el 31 de juliol. 
  El servei d’acollida del casal serà de 8.00h a 9.00h del 
matí i de 17.00h a 18.00h de la tarda. 
  El servei de menjador serà a càrrec de la Fundació 
Catalana de l’Esplai amb cuina “in situ”. 
  Aquest any també es farà casal al setembre, començarà 
l’1 i acabarà el 12 de setembre. 

Comissió de Casal d’estiu  



QUÈ FEM? 
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  El casal d’estiu es desenvolupa mitjançant la realització 
de diferents activitats:  esports, teatre, treballs manuals, 
activitats aquàtiques, excursions, tallers setmanals, etc. 
  Professors especialitzats en els diversos tallers que es 
realitzaran. 
  A data d’avui (19 de juny) les inscripcions al casal són: 
 
 
 
 
  54 d’aquests faran ús del servei de menjador, com a 
màxim estaran 38 fixes el mateix dia. 
 

Comissió de Casal d’estiu  

La setmana amb 

més ocupació 

tindrà 127 alumnes 



Tarifes 
 
 

Comissió de Casal d’estiu  



Comissió de 

Manteniment 

Félix Alfonso 

 Miguel Angel Sangüesa 

 Vicente Zapata 



Objectius 
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Comissió de manteniment 

 En el decurs del curs acadèmic duem a terme les  
   intervencions necessàries sense perjudicar  
   l’activitat escolar 
 
 
 A les vacances escolars fem les inversions que ens  
   marca el patronat 



Actuacions al pati 
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Comissió de manteniment 

  Reparació embús i nou registre al clavegueram a la  
   rampa del submarí 
 Eliminació nius de vespes i desratització 
 Esporga d’arbres i preparació de l’hort 
 Omplir amb sauló els dolls al pati de sorra 
 Reparació d'embornals de recollida d’aigües  
   pluvials 
 Nova instal·lació elèctrica per les activitats exteriors 
 



Aules d’infantil 
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Comissió de manteniment 

 Aixetes de les 
   piques més  
   suaus pels petits  
   i amb regulació  
   de cabdal per  
   estalviar aigua 
 
 Catifes pel bon  
   dia i explicació  
   de contes 



Aules de primària 
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Comissió de manteniment 

 Suro a les parets de les aules de cicle inicial 



Edifici principal 
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Comissió de manteniment 

 Per adequació a llicència d’activitats  
  polsadors nous de l’alarma d’incendis 
 
 Fixació marc d’alumini de la porta de sortida  
   al pati 
 
 Muntatge nova escomesa d’aigua amb  
   preinstal·lació pel descalcificador 
 
 Neteja baixos de la façana per l’acte  
   inaugural de la Fundació 



Edifici principal 
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Comissió de manteniment 

 Estudi per adequació al RD 863/2003,  
  d’aigües sanitàries 
 
 Estudi per instal·lació d’energies renovables  
   (fotovoltaica o eòlica) 
 
 Estudi per substituir il·luminació fluorescent  
   per LED 
 



Cuina 
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Comissió de manteniment 

 Mosquiteres noves a totes les finestres 
 
 Nou sistema automàtic antiincendi 
 
 Motor nou per la campana extractora de fums 



Edifici vestidors 
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Comissió de manteniment 

 Instal·lació cabalímetre per controlar el  
  consum de gasoil de calefacció 
 
 Nova bomba de recirculació aigua  
   sanitària 
 
 Creació d’espai per les joguines del sorral  
   d’infantil 



Planificació 2014-15 
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Comissió de manteniment 

 Pintura de tots els espais de la escola que  
  ho requereixen 
 
 Reparació pilars tanca del pati de la Ctra.  
   de Sant Boi 



Comissió Escola - Família 

Yolanda Artigas  

Eli Gómez 

Vicente Zapata  

Eva Reina 

César Abad 

 

Julia Galván 

Amanda Rodríguez 

Montse Bermúdez  

Susana Almodóvar 

Vicenç Calvente 

 

Félix Alvarez  

Rut Sales  

Mari Cano 

 



QUÈ FEM? 
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Comissió Escola-Família 

 Aquest curs ens hem apuntat al projecte de 

paper-0, per això totes les inscripcions de les 

festes que hem preparat s’han realitzat via 

formularis web que s’enviaven mitjançant el mail 

de comunicació de l’escola. Per planificar 

correctament els materials necessaris és molt 

important que feu les vostres inscripcions. 

 

 Agraïm la col·laboració dels pares i mares 

voluntaris a totes les festes que realitzem. 



Festa de la Castanyada 27 d’octubre 
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Comissió Escola-Família 

 Segons les inscripcions via web es van apuntar 222 

participants. 

 Es van fer els tallers de polseres, imants, maquillatge, 

pintar “Pou”, hoquei, ping-pong i com a tallers 

estrella la Tirolina i l’Scalextric. 

 També teníem servei de bar i venda de castanyes. 



Mostra de Pessebres 10 de gener 
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Comissió Escola-Família 

Inauguració de la Fundació 17 de novembre 
 
 

 La comissió va preparar tallers pels nens que van 

assistir a l’acte. Llàstima que va ploure i no es va 

poder fer tot el que estava planejat. 

 L’activitat consisteix en fer pessebres en capses 

de sabates. Aquest any hem tingut molt poca 

participació. No obstant, hem tingut pessebres 

de les tres categories. Tots els participants van 

rebre un obsequi.  



Festa de la Primavera 23 de març 
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Comissió Escola-Família 

 Segons les inscripcions via web es van apuntar 

335 participants. 

 Es van fer els tallers de polseres, pintar “Pou”, 

decorar pinces, xanques, eslinga, papiroflèxia, les 

alumnes de 6è junt amb el Roger Bartés ens van 

fer un taller d’aeròbic que va estar molt animat, 

vam portar dos inflables, un  

     dels Simpsons i un futbolí. 

     Teníem una zona especial  

     pels nens d’infantil.  

     Hi havia servei de bar. 



Pintada del mur 27 d’abril 
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Comissió Escola-Família 

 Després de dos anys d’haver començat a pintar 

el mur de la carretera de Sant Boi, vam decidir 

que podíem acabar de pintar el mur, com que no 

hi havia panells suficients només es va 

comunicar als pares vinculats a les comissions de 

l’Ampa perquè donessin un cop de mà i per fi 

l’hem acabat! 



Bicicletada 11 de maig 
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Comissió Escola-Família 

 Es  van inscriure 111 participants repartits entre 

els tres circuits. El circuit petit recorria el poble i 

el mitjà i llarg anaven pel riu. 

 Hi havia servei de bar i venda d’entrepans de 

botifarra. Vam entregar 110 entrepans!! 

 Els 85 nens participants van  

     rebre un bidó com a obsequi. 

 La bicicleta que es sorteja  

     se la van emportar els  

     germans Andreu i Judit  

     Solano Maso (5èA i 2nB)  



Sopar d’Estiu 7 de juny 
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Comissió Escola-Família 

 Aquest any hem participat 360 persones. 

 Hem fet un sopar de germanor, ball pels nens, 2 

bingos, que per cert han tingut molts premis 

(en total hem entregat 4 desitjos de 70€ i 3 

línies de 30€).  

     Després ball pels  

     pares fins a les 2.30h 

     de la matinada. 



Altres 
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Comissió Escola-Família 

 La comissió també s’encarrega del berenar dels 

alumnes el dia dels Jocs Florals. 
 

 També col·labora amb els premis del concurs literari 

que organitza la comissió de la Biblioteca de l’escola. 
 

 A més la comissió també participa en l’organització 

dels partits de futbol que es juguen entre els diferents 

cicles de primària de les escoles de tot el poble 
 

 Recordeu que podeu veure les fotos de totes les festes 

a l’apartat multimèdia de la pàgina web. 



Comissió del 50è aniversari 

 Comissió de mestres 

 Comissió d’altres (pares, 

exalumnes, pares d’exalumnes,...) 



El proper curs celebrarem els 50 anys de 

l’obertura de l’escola (inaugurada el 6 

d’octubre de 1964) a Ca l’Aragall. Ja han 

passat 50 anys i ho volem celebrar amb totes 

les persones que durant aquests anys han 

estat vinculades a l’escola (com a mestres, 

treballadors, pares/mares, alumnes, membres 

de l’AMPA, membres de l’ACPF, …). 

 
 

 

 

QUÈ FEM? 

Comissió 50è Aniversari 



QUÈ FEM? 
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Comissió 50è Aniversari 

 Les dues comissions creades per organitzar tots els 

actes del curs vinent es van reunint una vegada al mes 

per anar planificant les activitats que es volen fer. El 

nexe d’unió de les dues comissions son alguns mestres 

que venen a la reunió nocturna. 

 

 S’ha escollit ja el logotip que representarà el 50è 

aniversari. 

 



PLANNING 
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Comissió 50è Aniversari 

 Potser les dates encara poden variar, però a grans trets 

les activitats importants que es volen dur a terme són: 

 

 25 d’octubre de 2014: Sopar d’Inauguració i 

Castanyada 

 Del 7 de març de 2015 al 22 de març de 2015: 

exposició 50è aniversari a l’edifici de Ca l’Aragall 

(l’antiga Acadèmia Sant Vicenç).  

 22 de març de 2015: Festa de la Primavera. Dia 

important amb Eucaristia, dinar de germanor, 

falcons, activitats,... 



PLANNING 
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Comissió 50è Aniversari 

 25 d’abril de 2015: Sopar d’Exalumnes 

 10 de maig de 2015: Festa de la Bicicleta amb 

alguna sorpresa 

 6 de juny de 2015: Sopar de Cloenda del 50è 

aniversari 

 A més es faran altres activitats per 

commemorar aquest fet, com per exemple, es 

podria pintar el mur de l’escola per dintre. 

 Us animem a participar-hi!! (propera reunió 3 

de juliol a les 9 del vespre a la biblioteca) 



Quotes 2014-2015 

César Abad 
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Evolució quota mensual pares 

Quotes 2014-2015 
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Evolució quota serveis pares 

Quotes 2014-2015 
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Import quota sense concert 

Quotes 2014-2015 



Fundació Educativa 

Esteve Casals 

J. Capdevila (representant del Patronat) 



Índex 
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F. E. Esteve Casals 

 Organigrama de l’escola. 

 Estat dels tràmits: canvi de titularitat. 

 Què hem fet aquest any? 

 Inscripcions per al curs 2014-15 i manifest. 

 Què tenim previst fer l’any que ve? 
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F. E. Esteve Casals 

Organigrama 
 
 

Membres del Patronat: 

R. Carreté 

M. Á. Sangüesa 

A. Recasens (rep. mestres) 

J. Folqué (director) 

Mn. Mateu (rep. parròquia) 

J. Galván (pres. AMPA) 

J. Pastor (secretari) 

C. Abad (tresorer) 

J. Capdevila (president) 
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F. E. Esteve Casals 

Estat dels tràmits (1/2) 
 
 

 Carta fundacional: 16.05.13. 

 Gestions amb el Registre de Fundacions de la Generalitat, que han  

  durat gairebé un any. 

 La Fundació Educativa Esteve Casals ja està enregistrada (13.03.14). 

 Per què s’ha trigat tant?  
 

  A) La notaria de Sant Vicenç no tenia massa experiència i s’han hagut    

       de modificar les escriptures diverses vegades.  

   B) El suport de la F. Escola Cristiana ha estat puntual.  

   C) El Registre de Fundacions s’ha mirat i remirat la documentació  

       diverses vegades.  

   D) L’auditoria de comptes ens ha suposat molt de temps. 
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Estat dels tràmits (2/2) 
 
 

 Propers passos: 

1) Demanar el canvi de titularitat al Departament d’Ensenyament. Ho 

està portant una gestoria amb experiència en aquest tipus de 

tràmits. 

2) Publicació al DOGC (pot trigar entre 2-3 mesos). 

       Esperem que el canvi de titularitat sigui efectiu durant el primer 

trimestre del curs. De moment el titular continua essent l’ACPF. 
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Actuacions curs 2013-14 
 
 

 En l'àmbit pràctic la Fundació ha pres les decisions importants de la 

   gestió de l’escola: hem participat en les reunions de l’Equip Titular,  

   Consell Escolar, Consell Escolar dels Salesians...  

 Hem participat en les reunions d’inici de curs amb les famílies i  

   també a la Jornada de Portes Obertes 2014. 

 Vam estar preparant l’acte inaugural de la Fundació del 17 de  

   novembre i vàrem fer uns plafons sobre l’escola i l’ACPF. Vam  

   comptar amb la presència dels nebots de l’Esteve Casals. 

 S’ha buscat un relleu a la Carmina (administració), que es jubila a  

   començament del curs 2014-15. La substituta és l’Imma Serrano  

   (s’incorporarà al juliol). 
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Actuacions curs 2013-14 
 
 

 Vam preparar una memòria del curs 2012-13 (es 

   pot descarregar des de la pàgina web). 
 

 Hem estat informant de totes les activitats de la  

  Fundació al Butlletí mensual i a la revista  

  Nosaltres. 
 

 Hem participat per primer cop a la Mostra  

   d’Entitats del 2014. 
 

 S’han preparat els pressupostos per al curs  

   2014-15. 
 

 Comissió PEC: ha estat treballant en diferents  

   objectius i estratègies de l’àmbit de govern... 
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Projecte educatiu de centre (PEC) 
 
 

 El Patronat té la Comissió PEC i de Caràcter propi. 
 

 El Caràcter propi (llibre groc) és el document on s’explica la 

  identitat del centre, els valors que transmetem als nostres fills, la  

  importància de la participació de les famílies, l’atenció a la  

  diversitat... 
 

 El PEC és el document on es descriuen els objectius (coherents  

   amb el Caràcter propi) i les estratègies per aconseguir aquests  

   objectius. De forma intrínseca impulsa la col·laboració dels  

   diferents estaments de la comunitat educativa i la relació amb  

   l’entorn. 
 

 És una proposta integral que abasta els diferents àmbits de 

  l’escola: àmbit curricular, àmbit de govern i comunicació,  

   administració, RRHH i serveis.   



Projecte educatiu de centre (PEC) 
 
 

 Àmbit curricular: té diferents objectius, entre els quals destaquem, 

  per exemple, potenciar les capacitats per assolir bons resultats  

  acadèmics en competències bàsiques i també en les àrees  

  instrumentals (llengua, matemàtiques) -> anàlisi dels resultats  

  acadèmics, Pla de lectura, Pla de llengua anglesa... 

 Àmbit de govern i comunicació. S’ha treballat en diferents objectius.  

  Destaquem, per exemple: 

- Promoure la implicació dels pares i mares en el funcionament de 

l’escola i procurar que s’identifiquin amb el Caràcter propi. I com? 

     Publicitat de les celebracions, Escola de Pares (s’ha passat una 

enquesta), celebració de concursos, preparar eleccions C. Escolar 

2014... 
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Inscripcions 2014-15 i manifest 
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 La nostra població ha sofert una davallada important de la natalitat 

que, juntament amb la crisi econòmica, fa que sobrin places a les 

escoles de primària. Inicialment es va considerar el tancament d’una 

línia de P3 a La Vinyala, però finalment aquesta escola va tenir 

suficients preinscripcions i es va decidir, des del Departament 

d’Ensenyament, tancar una línia de P3 al Juncadella. La nostra escola 

va tenir unes 45 preinscripcions (per sota de les 50 places que oferim). 

De forma injusta s’ha acusat l’escola concertada de “robar” nens i 

diners a la pública. És una acusació completament falsa: les famílies 

escullen l’escola que volen de forma totalment voluntària. No robem 

res a ningú. Al contrari, mantenim l’escola gràcies a l’esforç econòmic 

que fem les famílies. Sense aquests diners l’escola no seria viable (la 

subvenció de la Generalitat no dóna per a gaire). 
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Actuacions previstes per al curs 2014-15 
 
 

 Acabar els tràmits relatius al canvi de titularitat. 

 Desenvolupar els objectius del PEC. 

 Preparar el relleu de l’administrador (Paco). 

 Promoure la commemoració del 50è aniversari de l’escola. 

 Participar en la Mostra 2015. 

 Organitzar la Jornada de Portes Obertes 2015. 

 Posar en marxa l’Escola de Pares. 

 Concursos per a les famílies. 
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Gràcies per la vostra atenció 

Posem a la vostra disposició l’adreça de 

correus del Patronat, estem al servei de 

tots vosaltres 

feec@csantvicens.cat 
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