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1. Volem mantenir-nos sempre joves 
 

En una entrevista publicada a La Vanguardia el 

passat 13 d’abril, el neurocientífic Howard 

Gardner, autor de la teoria de les intel·ligències 

múltiples, comenta que “com més envelleixes, 

més difícil et resulta adoptar idees noves i més 

fàcil adaptar-les a les que ja tenies; per això, 

pensar que saps t’envelleix, i voler saber et 

manté sempre jove”.  

Si passéssim aquestes paraules per un traductor 

automàtic que les adaptés al professorat de 

l’escola, podríem obtenir un resultat semblant a 

aquest: “Com més experimentat es creu el 

professor, més difícil li resulta adoptar noves 

metodologies i innovar, i més fàcil restar en 

l’immobilisme i justificar constantment el propi 

model educatiu; per això, pensar que ja se sap 

tot el fa mediocre, tancat i l’envelleix, mentre 

que voler saber el manté sempre jove, és a dir, 

amb un esperit obert i innovador”, al servei de la 

comunitat educativa. 

Darrerament, en els mitjans de comunicació i a 

les escoles, s’ha posat de moda parlar de la 

innovació com una necessitat imperiosa del 

nostre sistema educatiu. Però no es tracta 

d’innovar per innovar, per canviar les coses, sinó 

que el que convé és prendre consciència del que 

es fa bé amb vista a millorar i així poder arribar a 

l’excel·lència educativa. Començar de zero es fa 

quan s’ha caigut ben avall; però quan el camí és 

encertat i se sap cap a on es va, de les petites 

caigudes se’n poden treure noves energies per 

aixecar-se. I és així com es pot arribar a 

l’excel·lència, a l’assoliment del nostre ideal 

educatiu: el Caràcter propi. 

Enguany la nostra escola ha obtingut la màxima 

valoració global en l’avaluació de centres 

realitzada per la Inspecció Educativa, i això és un 

èxit de tota la comunitat educativa. D’altra 

banda, i des de fa anys, més del 90% d’alumnes 

que acaben la seva escolarització al nostre 

centre assoleixen les CB. Estem en el bon camí, 

però no ens hi conformem, en volem saber més, 

cerquem l’excel·lència educativa, volem 

mantenir-nos sempre joves. 

El mateix Gardner, en l’entrevista esmentada, 

diu que “els millors professionals són sempre 

ECE: excel·lents, compromesos i ètics [...] perquè 

no assoleixes l’excel·lència si no vas més enllà de 

satisfer el teu ego [...]. Hi ha persones que 

compleixen el mínim a la feina només pel sou i 

d’altres treballen perquè és el que toca”. 

Els mestres tenim la gran sort de fer una feina al 

servei de la societat. Estem convençuts que la 

nostra acció educativa no és inerta, sinó que 

influeix en l’alumnat, i cada nou curs en prenem 

consciència: ens comprometem a millorar el 
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nostre món, educant els infants amb nous 

coneixements i sobretot amb valors ètics, i 

actualitzant-nos pedagògicament. No podem ser 

mediocres i envellir, ens hem de comprometre a 

aprendre, a voler saber més. No es tracta de ser 

intel·ligents i creure’s molt bons, sinó de ser 

excel·lents. 

Actualment es parla molt d’un nou moviment 

pedagògic, sorgit al nostre país, que rep el nom 

d’Escola Nova 21. Es defineix com  un programa 

per impulsar una onada de canvi a tot el sistema 

educatiu a través de la col·laboració i 

l'aprenentatge mutu. El nostre Claustre ha 

decidit aprofitar aquesta oportunitat que se’ns 

ofereix en un moment socioeducatiu complicat 

però interessant alhora; hi podem aportar molt i 

també aprendre molt. 

I com diu el nostre autor referenciat: voler saber 

més i aprendre és l’únic antídot contra 

l ’envelliment i la mediocritat , una consigna que 

hauríem de recordar cada dia i compartir-la amb 

el nostre alumnat. 

 

 Jaume Folqué, director pedagògic 

 

2. L’aplicació de la LOMCE 

A finals del mes de setembre es van donar a 

conèixer els centres seleccionats per a formar 

part del programa «Escola Nova 21». Han estat 

456 els escollits, a banda dels impulsors. 

D’aquests centres, quatre són de la nostra 

població i un d’ells som el Col·legi Sant Vicenç.  

Està previst la creació de xarxes territorials 

composades per un màxim de 10 centres 

educatius cadascuna. Aquestes xarxes 

esdevindran una eina clau per compartir  

coneixement, experiències i orientació per al 

canvi. La participació en el programa requerirà a 

cada centre, doncs, el compromís de ser actius a 

la xarxa que els correspongui. 

El Claustre està molt il·lusionat i a l’expectativa i 

volem transmetre a tota la comunitat educativa 

l’interès i el compromís que hem assumit, ja que 

la seva participació serà necessària per 

aconseguir l’èxit d’aquesta iniciativa. 

 

 

 

3. Inici de curs al menjador 

Ja ha començat un nou curs i hem donat la 

benvinguda als nous alumnes de P3 que poc a 

poc es van familiaritzant amb el funcionament 

del nostre menjador i gaudint del temps del 

migdia. 

Un any més seguirem treballant per oferir un 

espai de menjador educatiu i saludable. 

El projecte que durem a terme durant aquest 

curs és LA PARTICIPACIÓ INFANTIL. Tenim 

l’escenari idoni per desenvolupar activitats que 

parteixin dels interessos dels infants, pensades 

per ells i on la seva participació sigui una realitat. 

És per això que treballarem a partir d’assemblees 

com a espais de posada en comú i presa de 

decisions i en la resolució de conflictes, doncs 

ells n’han de ser els principals protagonistes.  
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Us podem avançar que ja s’han creat petites 

comissions del cicle superior que preparen 

contes, cançons i jocs per acompanyar una 

estona als nens/es de P3, P4 i P5 i una altra 

comissió per decorar puntualment el menjador. 

4. Fundació Educativa Esteve Casals 

La Fundació Educativa Esteve Casals us dóna la 

benvinguda al curs 2016-2017. En aquest 

començament de curs em faig ressò de les 

paraules del P. Enric Puig, secretari general de la 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya, a la qual 

la nostra escola està adherida des de fa molts 

anys.  

“L’escola es posa en marxa amb la participació 

il·lusionada de tota la comunitat educativa. La 

vida escolar és un element transcendental en la 

vida del país, i tant la pròpia activitat docent 

com els seus protagonistes mereixen la 

confiança, l’estima i la col·laboració de tota la 

societat.” 

En l’escola, com en altres àmbits de la vida 

social, econòmica i política, “es referma la 

necessitat dels lideratges.  

Des de l’escola volem donar “un lideratge que 

testimoniï valors de l'Evangeli i la crida de Jesús 

a estimar l’altre, presentant valors de sempre, 

però amb nous mètodes, nous llenguatges i amb 

un renovat entusiasme.  

Que tots els que fem escola (titularitat, 

professorat i personal, alumnat i famílies) 

treballem amb la consciència clara d’allò que 

l’escola és i comencem per respectar-nos a 

nosaltres mateixos, valorem la nostra tasca i  la 

nostra escola, sempre amb la idea de la millora 

contínua, però sabent que allò que fem, 

imperfecte com tota obra humana, és valuós. La 

nostra actitud és el primer pas per enfortir la 

confiança i ser més valorats pel conjunt de la 

societat.” 

Aquest curs, tal com hem explicat en les 

reunions de principi de curs, treballarem en 

diferents activitats, entre les quals destaquem 

les següents: 

 

Publicació de notícies sobre la Fundació en els 

butlletins mensuals i la revista Nosaltres. 

Recordeu que aquestes publicacions estan 

disponibles a la pàgina web de l’escola 

(www.csantvicens.cat). També sabeu que des del 

curs passat l’escola disposa de Twitter 

(twitter.com/csantvicens); creiem que és una 

eina més per mantenir les famílies ben 

informades de tot el que passa a l’escola, dintre i 

fora de les aules 

 

Escola de Pares. Aquest curs, igual que el curs 

2015-2016, tenim previst fer tres xerrades. La 

primera tindrà lloc el 20 d’octubre, a les 17.15 h, 

http://www.csantvicens.cat/
https://twitter.com/csantvicens
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i es parlarà del tema ”Ser feliços per ser millors 

pares”, a càrrec de Juanjo Fernández.  

En la segona xerrada, programada per al 7 de 

febrer, l’Anna Mansoens parlarà sobre el tema 

“La pitjor mare del món”. I finalment la tercera 

trobada serà el 6 d’abril, i tractarà sobre 

intoleràncies i al·lèrgies alimentàries. Creiem que 

és important donar eines a les famílies per 

ajudar-les en una tasca tan complexa com és 

l’educació dels nostres fills. Durant aquestes 

xerrades s’oferirà un servei de guarderia per a 

les famílies que assisteixin a l’acte. 

 

Concurs de fotografia. Igual que l’any passat, 

convocarem un concurs de fotografia amb 

premis que van des de 20 € a 100 €. Us animem 

a tots i totes a participar-hi. 

 

Ajudes econòmiques. Aquest curs hem posat en 

marxa un sistema d’ajudes econòmiques per a les 

famílies més necessitades, d’acord amb els 

barems que estan disponibles a la web de l’escola 

(www.csantvicens.cat/sites/default/files/ajudes_

16-17_FEEC_v1.pdf). També us invitem a tots els 

qui vulgueu a poder fer donacions  per a aquest fi 

(ens podeu enviar un correu a 

feec@csantvicens.cat). 

 

Reformes al pati. Aquest curs començarem a fer 

algunes intervencions al pati de l’escola a fi de 

millorar-lo i també d’oferir als nostres alumnes 

més ofertes de joc, i als mestres la possibilitat de 

fer d’aquest espai una extensió de l’aula on fins i 

tot es pugui treballar alguna assignatura. 

 

Eleccions al Consell Escolar. A finals d’aquest 

primer trimestre, està previst fer eleccions al 

Consell Escolar -que anunciarem oportunament- 

per renovar, entre d’altres, dos representants de 

les famílies. Us animem a tots i totes a participar 

en aquest procés, tant com a electors com a 

candidats. Creiem que formar part del Consell 

Escolar és participar d'una forma més activa en 

la vida de l'escola. Podeu trobar més informació 

del que fa el Consell Escolar al següent apartat 

de la pàgina web: 

www.csantvicens.cat/content/consell-escolar. 

 

Preparatius per al 25è aniversari de l’escola nova. 

Com alguns de vosaltres recordeu, el setembre 

de 1992 es van començar a fer classes a l’escola 

que coneixem. El proper any 2017 es compliran 

25 anys d’aquesta efemèride. És per això que 

tenim previst fer algun acte per recordar aquest 

moment de la nostra història. 

 

Xerrada sobre l’ESO. Aquest curs hem demanat 

als Salesians Sant Vicenç, centre al qual el 

Col·legi Sant Vicenç està adscrit per continuar 

l’ESO, que ens faci una xerrada sobre el canvi 

que significa l’ESO per als alumnes i també per a 

les famílies. Salesians Sant Vicenç ha accedit a 

fer aquesta trobada, i des d'aquí els agraïm la 

seva predisposició. Durant les properes 

setmanes us donarem més detalls sobre el dia i 

hora de la xerrada. 

En aquest nou curs també volem donar la 

benvinguda a les famílies noves que han decidit  

 

http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/ajudes_16-17_FEEC_v1.pdf
http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/ajudes_16-17_FEEC_v1.pdf
mailto:feec@csantvicens.cat
http://www.csantvicens.cat/content/consell-escolar
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venir a la nostra escola. El Patronat posa a la 

vostra disposició la nostra adreça de correu  

electrònic per a qualsevol suggeriment o 

proposta de millora que tingueu: 

feec@csantvicens.cat. 

5. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

Un curs nou comença, i des de l’AMPA volem 

donar la benvinguda tant a les noves famílies 

que han confiat en la nostra escola per 

l’educació dels seus fills, com a les famílies que ja 

formaven part de la nostra comunitat educativa.  

 

Com ja us han explicat a les reunions d’inici de 

curs, l’AMPA és l’òrgan que gestiona els serveis 

que oferim a les famílies: menjador, acollida, 

extraescolars,... i està format per diferents pares 

i mares que de manera altruista fan que aquests 

serveis es puguin dur a terme correctament. 

Degut a que precisament som pares i mares, 

quan els nostres nens acaben l’educació 

primària, els pares també sortim de l’escola, per 

tant, necessitem pares nous per continuar amb 

aquestes tasques.  

És per aquest motiu que us convidem a formar 

part de l’escola sent membres participatius de 

l ’AMPA. Envieu-nos un correu a 

ampa@csantvicens.cat i ens posarem en 

contacte amb vosaltres. Si esteu interessats en 

alguna comissió en concret indiqueu-lo. Aquest 

curs per exemple, hem de fer traspàs 

d’informació a nous pares de la comissió 

d’extraescolars, ja que el curs vinent una de les 

mares responsables ja no hi serà a l’escola, i 

estaria bé tenir un any de transició.  

 

Informació de les comissions: 

C.  Acollida: Us recordem que tenim un servei 

d’acollida obert des de les 7.30h del matí. 

 

C. Casal d’estiu: Des de final de curs fins al 29 de 

juliol i durant els primers dies de setembre hem 

tornat a fer casal d’estiu amb el Bitxo. Aquest 

any s’han apuntat molts nens, des de p3 fins a 

2n d’ESO, i vam fer una nit al casal, on els nens 

que es van quedar s’ho van passar molt bé amb 

les activitats especials que van fer aquell dia. El 

servei de menjador s’ha fet amb el restaurant 

Sagristà i ha anat molt bé. 

 

C.  Escola - Família: Des de la comissió us volem 

demanar que si us plau ompliu les inscripcions 

que us enviem abans del termini que indiquem al 

mail, ja que amb aquestes inscripcions fem la 

previsió i pot determinar si fem una festa o no. 

Dit això, us donem també el calendari de les 

festes de la comissió perquè us ho apunteu: 

 

Festa de la 
Castanyada 

Diumenge 6 de 
Novembre 

Festa de la Primavera Diumenge 26 de Març 

Bicicletada Diumenge 7 de Maig 

Sopar d’Estiu Dissabte 3 de Juny 

 

I recordeu que a cada festa us demanem la 

vostra col·laboració, ja sigui per fer tallers, 

activitats, parar taules pel sopar,... 

mailto:feec@csantvicens.cat
mailto:ampa@csantvicens.cat


 

 

BUTLLETÍ 
a les famílies 

#46 
 

 

       SETEMBRE  2016 

 

C. Extraescolars: Les activitats extraescolars del 

curs 2016-2017 començaran aquest mes  

d'octubre i són les següents: fem TIC, robòtica, 

aeròbic amb ball, bàsquet, futbol sala, iniciació a 

l'esport, taekwondo, handbol i atletisme. El 

passat 22 de setembre vam fer una reunió per 

explicar les activitats. Podeu consultar la 

informació sobre cada activitat a la pàgina web 

de l'escola i les places lliures a la cartellera 

d'extraescolars. Esperem que els vostres fill i 

filles gaudeixin molt de les activitats proposades. 

 

C.  Comunicació:  En aquest nou curs, que tot just 

comença, la comissió de comunicació engega 

amb nous projectes i noves idees la tasca de 

comunicar, informar i donar conèixer tot allò que 

passa a la nostra escola des de l’escola al món. 

 

C.  Reciclatge de Llibres: La Comissió de 

Reutilització de llibres, juntament amb una bona 

colla de voluntaris, va estar treballant durant el 

mes de juliol en revisar, etiquetar i reparar els 

llibres de reciclatge des de 3r a 6è de primària.  

Des de la Comissió agraïm a totes les famílies 

que van col·laborar amb nosaltres; tant aquelles 

que van venir 1h com aquelles altres que van 

estar gairebé 10 dies venint totes les tardes. 

També vàrem distribuir els llibres a les aules per 

tal que tots els alumnes tinguessin llibres el 

primer dia de classe.  

Aquest curs una de les novetats ha estat que 

hem incorporat al sistema de reciclatge els 

llibres de naturals a 3r de primària. Precisament 

sobre els llibres de naturals de 3r hi va haver un 

malentès i es va cobrar apart de la quota de 

reciclatge; des d’administració ens han 

comunicat que se us retornaran aquests diners. 

També s’ha fet la compra de diccionaris pels 

alumnes de 3r. Aprofitem aquest butlletí per 

demanar disculpes pels alumnes 

(afortunadament pocs) que han hagut de 

començar el curs sense algun dels llibres de 

reciclatge; ho hem solucionat durant el mes de 

setembre. 

Us recordem que els llibres de reciclatge nous 

s'han de folrar. El folre ajuda a protegir els llibres 

i d'aquesta manera es poden fer servir durant 

més temps. Si us plau reviseu els llibres dels 

vostres fills i comproveu que estan folrats; 

gràcies. 

Una vegada més aprofitem aquest butlletí per 

fer una crida a aquelles famílies que vulguin 

formar part de la Comissió que ens ho facin 

saber tot enviant un correu a 

ampa@csantvicens.cat. A dia d’avui els membres 

de la Comissió som la Núria Marín, la Noelia 

Aparicio i en Joan Capdevila. Per altra banda 

també podeu enviar-nos un correu a l’adreça de 

l’AMPA per fer-nos arribar les vostres propostes 

de millora. 

  

 

 

mailto:ampa@csantvicens.cat

