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1. El conte de Nadal de 5è 

Ebenezer Scrooge, un vell avar que no estima a 

ningú, la nit de Nadal rep la visita de tres 

fantasmes, que l’ajudaran a entendrir el seu cor i 

s'entendreixi el seu cor. Espantat per les visions 

que li ofereixen els fantasmes del present, passat 

i futur, Scrooge decideix canviar de caràcter, 

ajudar a la gent i recupera amb això l'esperit del 

Nadal.  

Aquest conegut conte l’ha representat 

teatralment de forma entenedora, divertida i 

amb música els alumnes de 5è, a la resta de 

companys de l’escola, mestres i pares, captant 

fins i tot l’atenció dels més petits de 3 anys. 

Felicitats per l’esforç i el resultat final. 
 

2. Eleccions al Consell Escolar 

Prop del 16% de pares i mares han participat en 

les eleccions al Consell Escolar, molt més que fa 

dos anys, i alhora mantenint l’índex  d’altres 

jornades electorals.  

Agraïm la col·laboració de les famílies que han 

votat sincerament.  

Finalment ha quedat com a representant dels 

pares el Ferran González Segador, i com a 

suplent la Mariona Llobera Trias. 

 

Eleccions al Consell Escolar 2014 

3. XXVè Pessebre Vivent 

Ja portem la meitat dels 50 anys que celebra 

l’escola fent “memòria de Jesús, faci fred, faci 

calor, -com diu la popular nadala del Fum, Fum, 

Fum- perquè ens vulgui dalt la Glòria”.  I pensem 

que aquesta ha de començar a néixer en el nostre 

cor i per tant també a casa, amb els nostres, en 

forma d’alegria i servei.  

Gràcies a tots, especialment els alumnes, petits i 

grans, que han col·laborat per fer d’aquesta 

activitat tant arrelada a la nostra escola, un desig 

de felicitat a cada llar... 
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XXVè Pessebre Vivent del Col·legi Sant Vicenç 

4.  La Marató de TV3 

La solidaritat també està present entre les 

famílies del col·legi. En el tercer any consecutiu 

que participem en la Marató de TV3 hem 

aconseguit la quantitat de 444 euros. Moltes 

gràcies. 

5. Premi “Graó” 

El guarniment de Nadal que ha elaborat l’equip 

de mestres d’infantil ha resultat la  guanyadora 

del concurs de Nadal de Graó, una important 

editorial de pedagogia. 

Des de la mateixa editorial ens donen 

l’enhorabona per la idea tan creativa i les gràcies 

per haver participat. Alhora ens comuniquen el 

premi pels guanyadors que consisteix en un lot 

de llibres per a les aules d’infantil. Felicitats! 

 

 
 

Guarniment guanyador del premi de l’editorial Graó 

6.  Fundació Educativa Esteve Casals 

Durant aquest mes de desembre el Patronat de la 

Fundació ha estat treballant en les següents 

activitats: 

Junta de l’AMPA:  El dia 1 de desembre el 

president de la Fundació va participar en la 

reunió mensual de la Junta  de l’AMPA. 
 

Reunions de l’Equip Titular: Durant el mes de 

desembre s’han fet tres reunions de l’Equip 

Titular. A una d’aquestes trobades hi han assistit 

dos representants de la Policia Local per parlar 

sobre el tema de l’accés a l’escola i de les 

possibles millores. En el decurs de les properes 

setmanes rebreu una enquesta que ens ajudarà a 
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valorar la situació actual i trobar formes de 

millorar l’accés a l’escola. 
 

Jubilació parcial de l’administrador:  D’aquí a un 

any (desembre de 2015), en Paco López s’acollirà 

a la jubilació parcial. Des del Patronat hem posat 

en marxa el procés de selecció per trobar un(a) 

substitut(a). Si algun pare o mare de l’escola està 

interessat en aquesta plaça, ens hauria de fer 

arribar el currículum a feec@csantvicens.cat 
 

Mostra 2015: Tal com vàrem fer l’any passat, ens 

hem reunit diverses vegades amb els 

components de la Comissió de Comunicació de 

l’AMPA amb vista a concretar la nostra 

participació en la 31ª Mostra Comercial i 

Agrícola, que tindrà lloc els dies 24 i 25 de gener 

(Festa Major d’Hivern). 
 

El passat 31 de desembre va morir en Joan 

Nicolau Toral, president de l’Associació Catòlica 

de Pares de Família durant els anys 1975-1979. 

En nom del Patronat de la Fundació, fem arribar 

el més sincer i sentit condol a tots els seus 

familiars, especialment a en Joan Nicolau Moyés, 

que, seguint l’exemple del seu pare, fins fa poc ha 

estat treballant per l’escola com a membre de la 

Junta de l’ACPF (2008-2013). 

7. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

Informació de les comissions de l’AMPA per al 

Butlletí de desembre de 2014: 
 

C. Menjador i Acollida: Aquest mes de desembre 

al menjador hem fet el tradicional dinar de Nadal. 

Vam dinar escudella, pollastre, i de postres 

neules i torrons, per llepar-se'n els dits. 
 

C. Reciclatge de Llibres:  La comissió de 

reutilització llibres està acabant d’introduir a la 

base de dades la valoració de tots els llibres del 

curs 13-14. Es una feina laboriosa però alhora 

molt útil perquè ens permet saber com estaven 

els llibres a principis de curs i així poder valorar 

més justament l’ús (o mal ús) que n’han fet els 

nostres fills i filles. A més a més aquest curs 

utilitzarem aquesta valoració per poder fer la 

compra de llibres pel curs que ve. Òbviament 

haurem de fer una previsió i esperem que no ens 

equivoquem gaire respecte la realitat. 
 

Comissió de Comunicació:  Desprès de molts anys 

hem tornat a fer el calendari de l’escola per l’any 

2015. Amb l’ajuda del fotògraf i pare de l’escola, 

Antoni Molero, s’ha pogut editar un calendari 

amb fotografies de totes les classes que ha sigut 

tot un èxit! 

La comissió segueix treballant  en l’elaboració de 

tot el material gràfic sobre el 50è Aniversari del 

Col·legi Sant Vicenç. 
 

 

mailto:feec@csantvicens.cat
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Comissió Escola-Família: Aquest desembre hem 

decidit canviar la tradicional activitat de fer el 

pessebre per fer un arbre amb penjadors i que els 

alumnes fessin les seves decoracions, entre tots 

ho hem aconseguim i hem gaudit d’un arbre de 

Nadal molt vistós. A més a més, hem decorat la 

paret del voltant amb les fotos dels vostres 

pessebres. Ha quedat molt maca la paret.  

Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració!!  
 

Arbre de Nadal amb penjadors i decorat per els alumnes i les 

famílies 

 

 

 

 

Comissió 50è aniversari: Just abans d’acabar 

l’escola per les vacances de Nadal, la comissió 

s’ha encarregat de penjar una pancarta a la 

façana de l’escola amb motiu del 50è aniversari.  

Pancarta a la façana de l’escola amb motiu del 50è Aniversari 

 

Us continuem recordant el calendari festiu 

perquè aneu reservant els dies: 
 

- 22 de març de 2015: Acte central de la 

celebració obert a tot el poble, inclourà 

una missa d’acció de gràcies, actuació de 

castellers, geganters, activitats per als 

infants, dinar popular,....(Tot el dia) 
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- 25 d’abril de 2015: Sopar d’exalumnes: Si 

aquesta també era la vostra escola, 

aquest és un sopar especial, retroba’t 

amb els teus companys de classe! No hi 

ha límit d’edat. 

- 10 de maig de 2015: Festa de la Bicicleta 

per als més esportistes. 

- 6 de juny de 2015: Sopar de cloenda del 

50è aniversari 
 

Altres temes: 

Per l’últim dia del trimestre (23 de desembre) 

l’Ampa va crear un servei de monitoratge 

especial per tal de que els alumnes poguessin 

estar a l’escola fins les 17.00h com si fos un dia 

d’escola normal. Us informem a tots que 

l’assistència va ser de 50 alumnes, 27 dels quals 

eren alumnes de l’Etapa Infantil i els altres 23 

alumnes de Primària. 
 

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.  
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