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1. Temps de colònies 

Els alumnes de 3r i 4t de cicle mitjà han passat 

uns dies inoblidables a la casa de colònies La Sala 

a la Pobla de Lillet, una escola de natura 

envoltada de boscos i amb vistes al Pedraforca.  

Allà han tingut l’oportunitat de visitar les fonts 

del Llobregat a Castellar de N’Hug, culminant així 

el projecte interdisciplinari sobre el nostre riu 

que hem treballat durant tot el curs.  

Han estat tres dies extraordinaris plens 

d’activitats, jocs i convivència que els han permès 

aprendre jugant, ampliar el seu sentit de 

responsabilitat, potenciar l’autonomia personal i 

enfortir les relacions entre companys i 

companyes del cicle. 

 
Els alumnes de cicle mitjà a les colònies. 

 

Els alumnes de 5è A i 5è B vàrem anar de colònies 

els dies 4, 5 i 6 de juny. Vam passar 3 dies 

inoblidables a la casa de Santa Maria del Roure a 

Cantonigròs. Les activitats que ens prepararan 

els monitors de la casa i els mestres van ser 

genials!  

Vam compartir moltes vivències amb els nostres 

companys/es i acompanyants i ens en duem molt 

bon record de cada un d’aquests moments. 

L’amistat, el bon ambient i la diversió varen ser 

presents durant tota l’estada.  

 
Els alumnes de 5è a la casa de colònies 

 

Amb activitats així, tant  mestres com alumnes 

ens sentim orgullosos de ser partícips i formar 

part d’aquest gran projecte comú, com és 

l’educació. 

  1. Temps de colònies 

  2. Aprovada la normativa sobre l’ús dels mòbils 

  3. Un emotiu adéu als jubilats 

  4. Dates i informacions de l’inici de curs 2014-2015 

  5. Fundació Educativa  Esteve  Casals 

  6. Informacions de les comissions de l’AMPA 
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2.  Aprovada la normativa sobre l’ús 
dels mòbils 
 

En la darrera reunió del Consell escolar es va 

aprovar per majoria la següent normativa 

respecte a l’ús dels mòbils al nostre centre: 

 Està prohibit portar mòbils i altres 

dispositius tecnològics digitals al centre per 

part de l’alumnat, sense autorització del 

professorat; si necessita comunicar-se amb 

la seva família per qualsevol circumstància 

justificada, pot fer-ho a través del telèfon de 

l’escola. 

 En cas que un alumne/a porti un mòbil o 

dispositiu digitals, es retirarà  durant 5 dies, i 

després podrà ser recuperat pels  pares o 

tutors legals.  

 En cas que un alumne/a hagi captat imatges 

en qualsevol espai del centre, es comprovarà 

el seu contingut, es posarà en coneixement 

del cap d’estudis el més aviat possible. 

L’alumnat que tingui permís del seu 

professor per captar imatges en les sortides i 

colònies, a través de dispositius digitals, ho 

haurà de fer respectant als seus companys, i 

d’acord amb els objectius de l’activitat 

escolar. 

 Un mal ús d’aquests aparells, tant dins com 

fora de l’escola i que tingui relació amb 

l’entorn escolar, pot ser considerat com a 

falta greu a les normes de convivència del 

centre amb la corresponent sanció. 

3. Un emotiu adéu als jubilats 

El divendres 27 de juny vàrem acomiadar al  

personal de la nostra escola que enguany es 

jubila: l’Auxili Roig, la Teresa Tuset, el Lluis Bosch, 

el Jesús Churio i la Carmina Botellas. En l’ambient 

del magnífic dinar de final de curs, cuinat per la 

nostra excel·lent cuinera Mª Carmen,  

recordàrem la magnífica tasca realitzada per tots 

ells durant la seva estada entre nosaltres. Era 

difícil recollir tants anys de servei a l’escola en 

uns moments, però de segur que per a tots, les 

fotografies i vídeos que vam veure, ha estat una 

brillant introducció a tot el que hem 

d’experimentar el curs vinent en el que 

celebrarem els nostres 50 anys d’existència. Les 

paraules, tant de la titularitat com dels companys, 

i els regals diversos que es van en lliurar, van 

homenatjar d’una forma emotiva a tots ells. 

Gràcies. 

 
Personal de la nostra escola que enguany es jubila: Lluis Bosch, 

Teresa Tuset, Auxili Roig, Carmina Botellas i Jesús Churio. 

4. Dates i informacions de l’inici de    
curs 2014-2015 

A continuació us detallem informacions que 

poden ser del vostre interès sobre l’inici de curs 

2014-2015: 
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ACTIVITAT DATES I HORARIS 

Recollida de les bates, 

bosses, i xandalls escolars 

MODA LABORAL   

c/ Dr Robert, 17, baixos 

a partir del 25 d’agost 

fins el 15 de setembre, 

en horari de botiga 

Reunió pares i mares de 

P3 

dimarts, 9 de 

setembre, a les 19h 

Reunió pares i mares de 

1r curs de primària 

dilluns, 8 de setembre, 

a les 19h 

Recollida dels llibres de 

text 

dimarts, 9 de setembre 

(de 9 a 13h i de 15 a 

17h) 

Inici de les classes dilluns, 15 de setembre 

(horari de matí i tarda); 

l’alumnat de P3 fa 

l’adaptació dilluns i 

dimarts. 

Lliurament dels treballs 

d’estiu 

dilluns, 15 de 

setembre, a la classe 

Horari de secretaria de l’1 

al 10 de setembre 

de 9 a 14h 

 

Els Recomanem que no assisteixin a les reunions 

d’inici de curs els/les nens/es, atès que no hi 

haurà servei d’acollida. 

Una vegada començat el curs, s’informarà de les 

dates de les reunions de pares i mares de la resta 

de cursos. 

Per recollir els llibres de text, les famílies dels 

alumnes de l’etapa infantil hauran de presentar la 

còpia segellada per l’entitat bancària en el 

moment del pagament dels llibres. Aquest dia 

s’hauran de confirmar les places per als serveis de 

menjador i d’acollida al matí.    

El primer dia de classe cal portar : 

 L’alumnat de P- 4  i P- 5:  un got de plàstic 

amb el nom marcat, una muda de recanvi i un 

paquet de tovalloletes humides. 

 - L’alumnat del cicle inicial de primària (1r i 

2n): un estoig buit, els llibres sense folrar i   

sense el nom escrit. 

 La resta d’alumnes, de 3r a 6è: els llibres nous 

folrats i sense nom. 

L’entrada i acollida dels alumnes de P4 es farà al 

pati d’infantil. 
 

5. Fundació Educativa Esteve Casals 
 

A continuació us informem de les activitats 

principals que el Patronat de la Fundació ha 

promogut durant aquest mes de juny: 
 

Canvi de titularitat: Encara estem treballant per 

fer el canvi de titularitat de l’Associació a la 

Fundació. 

 

Reunió de la Comissió PEC (Projecte educatiu de 

centre): Durant aquest mes de juny heu rebut 

alguns correus que incloïen enquestes relatives a 

diferents aspectes: 

 Enquesta de la Comissió de Comunicació. 

Aquesta enquesta ajudarà a saber les 

mancances  

          que tenim en l’àmbit de comunicació i com es 

pot millorar la comunicació entre l’escola i les 

famílies (un dels objectius del PEC). 
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 Enquesta de l’Escola de Pares. En aquesta 

enquesta se us ha preguntat quina és la 

vostra disponibilitat pel que fa als horaris i 

quins temes ens poden interessar per ajudar 

a educar els nostres fills. Una vegada més 

insistim que l’educació és una responsabilitat 

compartida entre les famílies i l’escola. 

 Enquesta de Caràcter propi, adreçada només 

a les famílies amb alumnes a 5è i 6è. 

Aquestes famílies han passat més de 8 anys 

amb nosaltres i ens agradaria saber què 

pensen del Caràcter propi de la nostra 

escola, atesos els valors que es descriuen en 

aquest document tan important. 

 

En el proper butlletí o revista ja us informarem 

sobre els resultats d’aquestes enquestes. 

La Comissió PEC està al darrere d’aquestes 

consultes i ens ajudarà a tots a tirar endavant el 

projecte d’escola comptant amb les vostres 

opinions i crítiques. 

 

Benvinguda a les noves famílies: El dia 3 de juny el 

president de la Fundació, en nom del Patronat, va 

donar la benvinguda a les famílies que entraran a 

l’escola el proper curs (majoritàriament les 

famílies amb nens a P3).  

 

Reunió de final de curs amb les famílies (19 de 

juny): Durant la reunió convocada per l’AMPA de 

l’escola, el president de la Fundació va informar a  

les famílies de les activitats que la Fundació ha 

impulsat durant aquest curs 2013-14, com també 

de les quotes per al curs 2014-15. El contingut de 

la presentació estarà disponible a la pàgina web 

de l’escola. Des del Patronat lamentem la baixa 

participació de les famílies en aquesta reunió. 

Insistim una vegada més que l’escola és de tots i 

que la reunió de final de curs és una bona 

oportunitat per a conèixer de primera mà totes 

les gestions que es fan al centre i també escoltar 

les vostres aportacions per fer-ho millor.  

 

Reunió del Patronat (26 de juny): Com cada 

trimestre, el Patronat de la Fundació es va reunir 

per fer una primera valoració de com ha anat el 

curs. Entre els temes tractats, destaquem: 

 Presentació dels comptes. Aquest curs hi ha 

hagut una desviació d’uns 44.000 € respecte 

al pressupost inicial. Les causes que 

expliquen aquesta desviació són, entre 

d’altres, l’increment de la factura de la llum i 

el nombre elevat de baixes/suplències a què 

ha hagut de fer front l’escola. Amb vista al 

pressupost del curs 2014-15, la Fundació ha 

decidit: a) no apujar quotes, tenint en compte 

que hi ha famílies que estan vivint una 

situació laboral complicada, i b) mantenir les 

despeses en les diferents partides del 

pressupost (inversions, material, 

manteniment, sous no concertats...). 

 Revisió dels objectius del Patronat. Els 

diferents objectius del Patronat presentats a 

principi de curs s’han assolit amb èxit. En les 

properes setmanes publicarem a la pàgina 

web un resum dels principals objectius, com 

també un indicador del seu grau 

d’assoliment.  

 Aprovació del protocol d’impagats. A fi de fer 

front als impagaments d’algunes famílies, 
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s’ha aprovat un protocol per a gestionar la 

morositat i penalitzar aquells que no paguen.  

 Repàs de les diferents actuacions realitzades 

des del Patronat, entre les quals destaquem: 

la participació per primera vegada a la 

Mostra 2014, l’organització de la Jornada de 

Portes Obertes, la primera auditoria dels 

comptes de l’escola, la renovació del conveni 

amb els Salesians, les reunions amb les 

famílies i el Claustre... 

 

Comiat dels mestres jubilats (27 de juny): El 

passat 27 de juny es va fer un petit acte de 

reconeixement a les persones que s’han jubilat 

durant aquest curs 2014-15. Aquestes persones 

són: Lluís Bosch, Jesús Churio, Teresa Tuset i 

Maria Auxili Roig. També es va aprofitar l’acte per 

a acomiadar la Carmina Botellas, que ens deixarà 

a començament de curs. A tots ells el Patronat els 

agraeix, a més del seu esforç, dedicació i 

generositat, els anys de servei (tres dècades!) al 

Col·legi Sant Vicenç. L’herència que han deixat 

seria difícil de quantificar, però sens dubte que 

els tindrem presents en els nostres cors durant 

molt de temps. 

En nom del Patronat de la Fundació Educativa 

Esteve Casals, us desitgem un bon estiu i que 

pugueu gaudir d’uns dies de vacances amb els 

vostres fills i filles. Ens veurem a les reunions de 

principi de curs. 

6. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

 

C. Menjador i Acollida:  Ja s'ha acabat el curs i com 

és costum hem celebrat  el dinar de festa major. 

Només  ens queda desitjar-vos bones vacances. 

 

C. Comunicació: Durant aquest mes de juny hem 

preparat la presentació de la reunió informativa a 

les famílies, hem realitzat les enquestes de 

valoració de la comunicació a l’escola i hem 

acabat el disseny de les noves carpetes per el curs 

2014-2015 

 

C. Casal d’estiu:  A finals de juny (dimecres 25) ha 

començat el casal de l’escola. Hi ha molta 

participació, a data 19 de juny teníem aquests 

resultats:  

 

 

C. Escola-Família: El primer dissabte de juny (dia 

7) com marca la tradició es va celebrar el 

corresponent sopar d’estiu. Aquest any hem 

tingut una participació de 360 persones de les 

quals 168 eren alumnes. Es van obrir les portes a 

les 20.00h perquè els mes petits poguessin sopar 

sense problemes. Després de sopar els més petits 

van tindre una mica de discoteca, després vam fer 

dos bingos amb molts premis: el primer bingo va  

donar 1 línia i 3 bingos, i el segon 2 línies i 1 

bingo!! I després tots a ballar fins les 2.30h. 

Podeu veure les fotos del sopar a l’enllaç:  

https://www.flickr.com/photos/108432554@N0

7/sets/72157645222842621/ 

https://www.flickr.com/photos/108432554@N07/sets/72157645222842621/
https://www.flickr.com/photos/108432554@N07/sets/72157645222842621/
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La comissió vol agrair la col·laboració de tots els 

pares que van vindre pel matí a preparar les 

taules. I donar-vos les gràcies a tots els assistents 

per fer que la nit fos tot un èxit.  

D’altra banda, heu pogut veure que aquest any la 

comissió s’ha afegit al projecte de Paper-0, per 

això insistim en que és molt important que feu les 

vostres inscripcions via web, ja que a l’hora de 

preparar els materials que hem de fer servir als 

diferents tallers necessitem fer una planificació 

en funció dels participants. 

 

C. Reciclatge de Llibres: Aquest mes de juny la 

Comissió de Reciclatge ha començat a revisar els 

llibres de text de reciclatge. La revisió va 

començar el dia 25 de juny i estarem fins a 

primers de juliol fent aquesta tasca. Hem 

esborrat alguna que altra guixada de llapis, hem 

posat "celo" en aquells llibres que ho 

necessitaven, hem folrat algun llibre que no ho 

estava i també hem avaluat tots aquests llibres. 

Aquest any, tal i com hem anat comentant, hi ha 

alguns llibres que ja no es faran servir més (canvi 

de llibre per la LOMCE). Durant el mes de juliol 

tenim previst acabar de revisar els llibres, 

etiquetar els nous i assignar els llibres als 

alumnes. Agraïm la col·laboració dels pares i 

mares que han vingut a ajudar-nos; sense la 

vostra ajuda el reciclatge de llibres no és ni serà 

possible. 

També us informem que aquest any no s'han 

entregat les llistes dels llibres per anar al banc per 

algunes incidències que hem tingut amb alguna 

editorial (no ens havien fet el descompte com a 

escola). Possiblement quan rebreu aquest butlletí 

ja haureu rebut una carta amb aquestes llistes 

perquè pugueu fer el pagament corresponent. 

 

Altres noticies destacades: Us volem comunicar 

que aquest mes de juny el col·legi ha adquirit 18 

taules grans i un carro per transportar-les, qui va 

vindre a col·laborar el dia del sopar d’estiu ja les 

va veure, ja que les van desembalar ells mateixos, 

i altres de vosaltres les vau veure a l’hora de 

recollir, encara que potser no sabíeu que eren 

propietat de l’escola. Aquesta compra s’ha pogut 

dur a terme gracies a tots nosaltres, ja que hi ha 

hagut moltes activitats al col·legi (aniversaris, 

festes, futbol, balls,... ) i a part de sufragar les 

despeses que es generen, hem pogut reinvertir en 

material en benefici de tots.  

Si heu fet algun aniversari al pati durant aquest 

mes, ja haureu vist que els taulons blancs que 

pesaven tant ja no hi son, ara s’han posat unes  

taules de les velles per fer servir al pati i s’ha 

mantingut la porta verda amb cavallets per si fa 

falta. A més a més, s’ha canviat la nevera de lloc, 

ara també la trobareu al quartet on es guarden 

les taules, per tant, també la podeu fer servir. 
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Preguem que feu un bon ús del material que 

tenim a l’escola per que ens pugui durar una bona 

temporada. Si això continua així el curs vinent 

potser també es pot aconseguir alguna cosa més, 

així que si teniu algun suggeriment envieu-nos un 

mail i es valorarà. 

 

Per finalitzar us recordem que si voleu formar 

part activa de l’Ampa només cal que us adreceu a 

nosaltres (mitjançant secretaria o amb un mail a 

ampa@csantvicens.cat) i ens posarem en 

contacte amb vosaltres.  

Bon estiu! I fins al setembre! 

mailto:ampa@csantvicens.cat

