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1. Concurs de matemàtiques Pangea 

Aquest concurs de matemàtiques es realitza a 

tota Espanya pels estudiants des de 4t de 

Primària fins a 4t d’ESO. Consta d’unes rondes 

preliminars a les escoles i d’unes finals en les 

diferents províncies participants (Barcelona, 

Madrid, Sevilla, Valladolid, Alacant, Santander...) 

La filosofia d’aquest concurs és la següent:  

Amb la creixent globalització, el món s'assembla 

cada vegada més a l'antic supercontinent Pangea 

en el qual tots els territoris estaven connectats. 

Avui en dia els intercanvis internacionals en 

educació i coneixement cada vegada tenen més 

importància. D'aquí neix el  lema del concurs: 

"Les matemàtiques Connecten," una declaració 

d’intencions de reunir a estudiants de diferents 

llocs, estils de vida i nivells d'educació per mitjà 

del foment de l'entusiasme per les matemàtiques. 

D'aquesta manera, els nens tenen l'oportunitat 

de compartir les seves experiències i el seu gust 

per les matemàtiques amb altres nens. 
 

Felicitem a l’Ariadna Garcia i el Xavier Folqué, de 

4t A, que han passat a la ronda final, que es 

celebrarà durant el mes d’abril a Barcelona.  

 

 
 

 

2. Preinscripcions pel curs 2016-17 

Finalitzat el període de preinscripció d’alumnat 

pel curs vinent, comptem amb 38 sol·licituds per 

a P3 el curs vinent i 8 per a altres cursos. 

Aquestes dades són preocupants tot i que dins el 

període de preinscripció hàgim estat, al costat 

d’una altra escola pública, la que més sol·licituds 

hem tingut.  El descens de natalitat és principal i 

evident causa d’aquesta baixada, però no volem 

oblidar altres causes que amb un anàlisi més 

acurat no se’ns escapen, com pot ser la crisi 

econòmica, el constant atac a l’escola concertada 

des de certs àmbits polítics i d’altres.  

Tenim l’esperança que d’aquí a que comenci el 

nou curs alguna altra família es matriculi al 

nostre centre.  

3. El 3 de març: Dia Mundial de la 
Natura 

El 3 de març es va celebrar el Dia Mundial de la 

Natura a tot el món. Aquest dia ens ofereix una 

ocasió de celebrar la bellesa i varietat de la flora i 

la fauna, així com la de crear consciència dels 

múltiples beneficis que la conservació d’aquestes 

formes de vida té per a la humanitat.  
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Durant el temps del migdia vam traslladar tota 

l’activitat del menjador al pati i així passar una 

bona estona a l’aire lliure.  

Per dinar vam aprofitar per fer un pícnic i després 

es va poder participar de les activitats i tallers 

preparats per les monitores segons cada franja 

d’edat: cançons i contes per als més petits, P4 i 

P5 van plantar unes llavors per experimentar al 

cap d’uns dies el naixement d’una nova planta, 

per als de 1r fins a 3r es va fer un taller de flors  

amb material reciclat i per als més grans, 

aprofitant la decoració d’unes llaunes reciclades 

que ja tenien preparades com a testos, van 

plantar-hi una planta. Va ser un dia simpàtic i 

diferent per tots ells. 

 

4. Fundació Educativa Esteve Casals 

Durant el mes de març el Patronat de la Fundació 

Educativa Esteve Casals ha estat treballant i 

col·laborant, dintre i fora de l’escola, en diferents 

activitats que us resumim a continuació.  
 

Preinscripcions 2016. Les preinscripcions per al 

curs 2016-2017 van començar el passat 30 de 

març i acabaran el dia 7 d’abril. Tal com vàrem fer 

el curs passat, desitgem que puguem omplir les 

dues classes de P3 i alguna vacant que tenim en 

la resta de cursos. Creiem que la nostra escola 

continua oferint ensenyament de qualitat i valors 

als alumnes després de 50 anys al servei de les 

famílies de Sant Vicenç.  
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ESO. Com ja sabeu, el Col·legi Sant Vicenç està 

adscrit als Salesians Sant Vicenç, i això vol dir que 

els nostres alumnes tenen plaça assegurada per a 

cursar l’ESO en aquest centre (fet que no passa 

amb els centres públics). Aquest conveni permet 

donar garanties d’admissió als nostres alumnes. 

Tot i així, som conscients que hem de polir i 

millorar alguns aspectes de la comunicació entre 

la nostra escola i els Salesians. Tenim projectes 

educatius semblants, però els mètodes són 

diferents. És per això que hem previst tractar 

aquests temes en una reunió que farem durant el 

proper mes d’abril. 

 

Fundació Escola Cristiana. El passat 15 de març el 

president de la Fundació Educativa Esteve Casals 

va participar en l’assemblea general convocada 

per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, de 

la qual el nostre centre forma part des de fa molts 

anys. En aquesta reunió anual-en la qual 

participen totes les escoles cristianes de 

Catalunya- es fa un repàs de les novetats o 

notícies relacionades amb el món educatiu. 

Aquest cop es va parlar sobre el descens de 

natalitat i el tancament de línies de P3. També es 

va fer esment de la ILP (Iniciativa Legislativa 

Popular) en contra de l’escola concertada i, 

alhora, el secretari de l'Escola Cristiana, P. Enric 

Puig, ens va tranquil·litzat dient que l’equip de 

govern de la Generalitat (Junts pel Sí) ha 

manifestat que no modificarà els concerts 

actuals. D’altra banda, Miquel Mateo, secretari 

adjunt de l'Escola Cristiana, va parlar sobre 

l'obligació de demanar els certificats de  

 

delinqüents sexuals a tots els treballadors del 

centre (a la nostra escola ja s'ha fet). La reunió va 

acabar amb l'anunci de cursos de formació que 

gestiona la mateixa Fundació. 

 

Reformes al pati. L’escola continua treballant per 

integrar les diferents propostes de renovació del 

pati. Agraïm a mestres i pares les diverses 

contribucions que s’han rebut i esperem poder 

complaure, si més no, alguns dels suggeriments 

que se’ns han fet. 

 

Trobada mestres+AMPA+PAS. El passat 16 de 

març es va fer una trobada entre els diferents 

membres de la comunitat educativa del Col·legi 

Sant Vicenç. Aquesta reunió forma part d’un dels 

objectius de nostre Projecte educatiu que 

promou la relació i col·laboració entre els 

diversos components de la comunitat educativa. 

La trobada -que va comptar amb la participació 

de mestres de tots els cicles, membres del PAS i 

també alguns pares i mares de l’AMPA- va tractar 

sobre la comunicació dins de la comunitat 

educativa. Després del treball per grups, es van 

posar en comú una sèrie de conclusions que 

creiem que ens han de servir per a millorar 

algunes mancances que s’han detectat a la nostra 

escola. Tots aquells pares i mares que vulgueu 

participar en aquestes trobades ens podeu enviar 

un correu a feec@csantvicens.cat 

  

Primer aniversari. El passat 25 de març va fer un 

any del canvi de titularitat de la nostra escola,  

 

mailto:feec@csantvicens.cat
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gestionada, com és ben sabut, per l’Associació 

Catòlica de Pares de Família (ACPF) al llarg de 

més de 50 anys. Demanem a Déu que ens ajudi a 

vetllar per la nostra escola i que puguem 

continuar oferint una educació de qualitat a les 

famílies durant molts més anys. 
 

Adéu, Lluís! El passat 9 de març ens va deixar per 

sempre, abatut per la malaltia, un mestre molt 

estimat per l'escola, el Lluís Bosch. Durant 

gairebé quatre dècades (1976-2014) el Lluís va 

donar-se en cos i ànima a l'escola. Durant alguns 

anys va ser-ne director (1978-1980 i 1985-

1992). També va ser un dels "ideòlegs" i artífexs 

de l'escola nova. Encarnava la rauxa, tal com ell 

mateix reconeixia: "Endavant, tot va bé, es pot 

fer!". Ara, ja jubilat, podia dedicar-se, curull de 

felicitat, al seu hort, on tothom podia anar i 

sempre marxaves amb les butxaques plenes (fos 

d’un enciam, un tomàquet o una bossa de 

taronges). En fi, han estat molts els alumnes que 

l'han tingut com a mestre, educadors que han 

compartit amb ell moments de joia i moments 

difícils, i ben segur que tots el trobarem a faltar. 

Fins ben aviat, Lluís! Preguem a Déu que l'hagi 

acollit amb els braços ben oberts. 
 

5. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

Informació de les comissions de l’AMPA per al 

Butlletí de març de 2016: 
 

C. Escola - Família: C. Escola - Família: Decidim 

que la festa de la Bicicleta es farà diumenge 22 de 

maig (segona data que teníem reservada), ja que  

el 16 de maig serà festiu, així que ja podeu anar 

reservant aquesta data! Durant el mes de març 

hem concretat les activitats que es faran a la 

festa de la primavera que es farà el 3 d’abril.    
 

C. Extraescolars: Des d'aquest mes de març ja 

tenim en marxa l'Escola d'Atletisme, una nova 

extraescolar oferta pel Club Atlètic Sant Vicenç 

dels Horts juntament amb la nostra escola. 

L'objectiu és donar a conèixer les diferents 

modalitats atlètiques als infants a partir de 6 

anys. L'activitat es realitza els divendres de 17:30 

a 18:30 a la pista poliesportiva de la nostra escola 

i està coordinada per l'Andreu Simon Aymerich, 

graduat en ciències de l'activitat física i l'esport i 

president del Club Atlètic Sant Vicenç. 

Actualment tenim unes 41 inscripcions i els 

infants es dividiran en dos grups en funció de 

l'edat (de 6 a 9 anys i de 10 a 12 anys). Si esteu 

interessats us podeu dirigir a secretaria on us 

facilitaran més informació. 
 

C. Reciclatge de Llibres: La Comissió de 

Reutilització ha començat a treballar en fer una 

previsió de compra de llibres a partir de 

l'avaluació de principis de curs. El proper curs 

és la nostra intenció retirar de la circulació els 

llibres que encara tenim de l'any 2010 (ja tenen 

més de 6 anys). També comunicar-vos que es 

farà una reunió informativa amb els pares i 

mares de 2n a mitjans de maig, que a partir del 

curs 16-17 entraran a formar part del sistema 

de reciclatge; ja us informarem del dia exacte. 
 

C. Comunicació:  Durant aquest mes de març hem 

preparat les bases del II Concurs de Fotografies 

del Col·legi Sant Vicenç, des d’aquí us animem a 
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participar-hi. Podreu trobar les bases en el 

següent enllaç: Bases Concurs de Fotografies 
 

 

Per finalitzar us recordem que si voleu formar 

part activa de l’AMPA, o 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.  
 

http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/2016-basesconcursfotografia.pdf
mailto:ampa@csantvicens.cat

