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1. Carnaval a l’escola 

Com cada any, hem celebrat aquesta festa amb 

alegria i força gatzara. Amb motius del 50è 

aniversari de la nostra escola vam confeccionar i 

lluir les disfresses en la rua del divendres 13 de 

febrer, que va transcórrer pel carrer del Riu. 

 

 

A continuació els nens i nenes d’infantil i cicle inicial 

van ballar al pati amb la música d’un grup 

d’animació de luxe format per Laia Mèlich (veu), 

Jaume Folqué (veu i guitarra) i Josep Ferrés (teclat). 

Amb les cançons de sempre i l’experiència d’uns 

quants anys, els intèrprets van fer passar una estona 

agradable i moguda a tots els participants, al llarg 

d’una tarda gairebé  

primaveral que resultà molt animada. 

Els alumnes dels cicles mitjà i superior, reunits al 

“submarí”, van oferir les actuacions musicals que 

havien preparat durant uns quants dies a les seves 

aules, amb nervis, emoció i, sobretot, alegria i bona 

companyonia. 

La festa la vam acabar el dimecres de Cendra, en 

què el Rei Carnestoltes ens va convidar a una 

esplèndida xocolatada preparada per la Mari 

Carmen, la magnífica cuinera del nostre col·legi. 

 

2. Recuperem els noms dels carrers de 
l’interior de l’escola 

A L’edifici de la nostra escola va ser concebut com 

un petit poble, on els carrers serien els passadissos i 

les cases les aules. Amb el pas del temps, alguns 

cartells han desaparegut i altres s’han envellit.  

Per la Jornada de Portes Obertes, celebrada el 21 de 
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febrer, es van actualitzar els diferents noms de 

places i carrers de l’escola, amb  l’objectiu principal 

de treballar-los pedagògicament amb els alumnes, 

tot recuperant aquesta idea original i provinent de 

la construcció del nou edifici cap l’any 1992. 

Si teniu ocasió de passejar algun dia per l’interior de 

l’escola descobrireu a la planta baixa l’Avinguda del 

Migdia, que duu al pati, el llarg Carrer dels Gegants, 

amb les aules d’infantil.  A la primera planta hi 

trobareu el Carrer del Campanar i el Carrer dels 

Horts, amb la Placeta de l’Aplec; i a la planta 

superior hi teniu el Carrer de la Gana, que com el 

seu nom indica hi conté el menjador i la cuina, la 

Placeta de la Tertúlia i el Carrer de Collserola, per la 

seva orientació cap aquesta serra. 

3.  Fundació Educativa Esteve Casals 

Durant el mes de febrer el Patronat de la Fundació 

Educativa Esteve Casals ha estat treballant i 

col·laborant en diferents activitats de l’escola que us 

resumim a continuació.  

noves famílies i també els ensenyin les nostres 

instal·lacions. 

Titularitat. Encara estem a l’espera de la publicació 

en el DOGC del canvi de titularitat de l’escola.  

Patronat. César Abad, fins ara tresorer de la 

Fundació, ha presentat la seva renúncia al càrrec per 

motius professionals. Ara el Patronat de la Fundació 

haurà de trobar una persona que el substitueixi. 

Escola de Pares. El dia 10 de febrer la mestra, 

logopeda i psicopedagoga M. Helena Tolosa ens va 

fer una xerrada molt interessant sobre com 

fomentar l’autoestima en els nostres fills i filles. A la 

trobada hi van assistir més de 60 persones -entre 

pares, mares i mestres-, algunes de les quals van 

utilitzar el servei de guarderia que l’escola havia 

posat a la seva disposició. Durant l’últim trimestre 

del curs esperem poder programar una altra 

conferència interessant per a les famílies i els 

educadors del centre. 

Dia de lliure elecció (16 de febrer). Per primera 

vegada es va oferir a les famílies la possibilitat de 

deixar el nen o nena a l’escola un dia de lliure 

elecció. L’Esplai Flor de Neu va organitzar diferents 

activitats per tenir cura dels nens durant tot el dia, 

incloent també l’acollida del matí. La participació va 

ser més aviat baixa (uns 10 nens i nenes 

aproximadament), però creiem que és important 

poder ajudar les famílies que durant els dies de 

lliure elecció treballen i no tenen ningú que pugui 

fer-se càrrec dels seus fills o filles. 

Enquesta “Entorn Escolar Segur”. Els resultats de 

l’enquesta estan disponibles a la pàgina web de 

l’escola 

http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/2015

-03-entorn-segur.pdf En el decurs de les properes 

setmanes esperem poder reunir-nos amb els 

responsables de mobilitat de l’Ajuntament per 

concretar com es pot millorar l’accés a l’escola. 

50è aniversari. Diferents persones del Patronat han 

estat treballant per acabar de tancar els detalls de 

l’acte central de la commemoració del 50è 

aniversari de l’escola, que tindrà lloc el proper 22 de 

març. 

Oferta de treball d’administrador de l’escola. Tal 

com us vàrem informar al butlletí del mes de 

desembre, es va posar en marxa el procés de 

selecció d’una persona per substituir el nostre 

estimat Paco, que s’acollirà a una jubilació parcial a 

http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/2015-03-entorn-segur.pdf
http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/2015-03-entorn-segur.pdf
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finals d’aquest any. De llavors ençà hem rebut sis 

currículums, dels quals tres han estat rebutjats per 

no adaptar-se al perfil que es demanava i tres més 

han estat proposats per passar a la fase 

d’entrevistes, que tindran lloc durant el mes de 

març. Esperem comunicar-vos el resultat final del 

procés en el proper butlletí. La nostra intenció és 

que el nou administrador es pugui incorporar a 

l’escola el proper abril o maig. 

Assemblea ACPF. El passat 11 de febrer va tenir lloc 

una assemblea on es van presentar els comptes del 

curs 2013-14, que van ser aprovats per unanimitat. 

Fins que la titularitat  no estigui a les mans de la 

Fundació, les famílies han d’aprovar els comptes de 

l’ACPF. 

Jornada de Portes Obertes 2015. El dissabte 21 de 

febrer es va organitzar una Jornada de Portes 

Obertes de caire informatiu per a les famílies 

interessades a entrar a l’escola. Ens consta que hi 

van assistir més de 70 famílies, una bona 

participació que ens fa sentir satisfets. Desitgem 

que el curs 2015-16 puguem omplir les 50 places de 

P3 que oferim, com també les places vacants a P4. 

4. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

Informació de les comissions de l’AMPA per al 

Butlletí de febrer de 2015: 

 

 

C. Reciclatge de Llibres:  La Comissió de Reutilització 

de Llibres no té cap novetat per aquest mes de 

febrer però si que ens agradaria aprofitar aquest 

butlletí per recordar-vos una vegada més que és 

important que els vostres fills tractin bé els llibres. 

També us agrairíem que si veieu que el vostre fill té 

algun llibre de reciclatge sense folrar que el folri per 

evitar el seu deteriorament. Us recordem que els 

llibres de reciclatge corresponen a les assignatures 

de castellà, anglès, religió i matemàtiques de 3r a 

6è. I també el llibre de català de 6è. Gràcies per la 

vostra col·laboració. 

C. Escola-Família: Aquest mes de febrer hem 

començat amb els partits de futbol entre les escoles 

del poble, concretament el passat 20 de febrer, els 

alumnes de 5è i 6è van tindre l’oportunitat de 

participar en aquesta primera jornada que es va 

disputar al col·legi Sant Antoni. Recordeu que 

aquestes jornades no son per competir, sinó que es 

tracta de gaudir d’una tarda de futbol entre nens de 

diferents escoles, al final de la jornada els nens 

reben un petit berenar a càrrec de l’ampa 

organitzadora de la jornada. 

C. Extraescolars: Aquest mes de febrer s’entregaran 

els informes de les activitats a les famílies. 

Comissió 50è aniversari: Del 7 de març al 22 de 

març hi ha prevista una exposició a la sala petita de 

l’Ateneu Familiar sobre aquests 50 anys del col·legi 

Sant Vicenç. 

 

Ja tenim la planificació per la celebració del proper 

22 de març de 2015: 

 11.00h Eucaristia a l’església de Sant Vicenç 

Màrtir 

 12.00h Castellers a la plaça de l’església 

 12.15h Actuació de “Trobaluchos del Frac” 

(davant del Xamfrà) 

 13.30h cap al pati 

 14.00h Paella Popular al pati de l’escola 
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Al març posarem a la venda els tiquets per anticipat 

a un preu de 6€. Hi haurà servei de bar. Pararem 

taules al pati i podreu reservar el vostre lloc per 

grups, ja us enviarem un mail per inscriure-us.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres celebracions previstes: 

 25 d’abril de 2015: Sopar d’exalumnes 

(majors de 18 anys): Si aquesta també era la 

vostra escola, aquest és un sopar especial, 

retroba’t amb els teus companys de classe!  

 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: El passat 16 de febrer, festa de lliure 

disposició, es va oferir el servei de monitoratge, al 

final van ser uns 10 alumnes els que van utilitzar 

aquest servei, alguns van entrar a les 7.30h i altres 

van sortir a les 17.00h. Encara que l’assistència no 

va ser molt elevada, vam arribar al mínim establert 

de 10 alumnes, per tant, vam poder oferir aquest 

servei.  

 

Per finalitzar us recordem que si voleu formar part 

activa de l’Ampa, teniu algun comentari o queixa a 

fer, o algun suggeriment,  només cal que us adreceu 

a nosaltres (mitjançant secretaria o amb un mail a 

ampa@csantvicens.cat) i ens posarem en contacte 

amb vosaltres.  

 

mailto:ampa@csantvicens.cat

