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1. Presentació de la memòria 2016 

El nostre Projecte educatiu és l’instrument 

fonamental de l’escola que orienta els processos i 

les accions que es realitzen en els seus diferents 

àmbits. La memòria anual avalua l’assoliment dels 

seus objectius preferents en l’àmbit curricular, que 

són els que ens corresponen principalment a l’equip 

docent, analitza el context social, contant ja amb les 

famílies de nova incorporació, i també valora el 

context intern escolar.  

Aquest treball és el punt de partida del nou curs que 

comencem, per tal de continuar en la cultura 

d’avaluació i d’anàlisi constant, que ens porta a 

oferir una educació de qualitat. 

En aquest sentit s’expressa l’informe de 2015 de la 

Inspecció Educativa quan diu, entre altres 

apreciacions, que “s’ha avançat en la cultura de 

l’avaluació per a la millora”, “s’analitzen els resultats 

del centre...”, “s’implementen les millores i se’n fa 

un seguiment”, “s’ha fet un  bon treball en relació a 

l’assoliment dels objectius del PEC”.  

I també l’informe de 2016 de l’Avaluació Anual de 

Centre destaca el PEC en el sentit de que “inclou la 

planificació estratègica i els indicadors per dur a 

terme els objectius definits per àmbits de treball”, 

“disposa d’indicadors de qualitat, són consistents, 

mostren qualitat tècnica i avaluen adequadament 

l’assoliment d’objectius”, “molta coherència entre 

objectius i actuacions, pertinent alineació amb el 

projecte de centre i moltes evidències de la seva 

aplicació”. Així doncs, continuant amb aquesta 

dinàmica instaurada, amb els indicadors de context, 

de processos, de recursos i de resultats, que anem 

recollint de fa uns anys, hem elaborat la memòria del 

curs 2015-2016, i s’ha presentat al Consell Escolar i al 

Patronat de la nostra fundació.  

2. La programació anual 

Enguany, tant el Patronat com el Consell Escolar, han 

valorat la Programació anual del centre en el que 

destaquen els següents objectius per al curs 16-17: 

1. Millorar la fluïdesa, entonació i comprensió 

lectora a primària 

2. Mantenir els bons resultats d’expressió escrita en 

les àrees lingüístiques 

3. Reflexionar per a la millora dels resultats 

d’assoliment de les competències bàsiques de nivell 

alt en les àrees instrumentals. 

4  Millorar la programació pedagògica del teatre que 

es realitza a Primària. 
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5. Analitzar els indicadors del PEC referents a 

l’atenció de l’alumnat, el clima de treball i el seu 

comportament.  

6. Millorar l’acció tutorial 

7. Millorar la gestió del temps dedicat a l’acció 

educativa del professorat.   

9. Compartir les bones pràctiques i innovacions 

pedagògiques en el Claustre i donar a conèixer a les 

famílies. 

10. Formar part del programa “Escola Nova 21”, 

reflexionar sobre la nostra acció pedagògica i 

aprendre de l’experiència innovadora d’altres 

escoles.  

3. Recordatori del curs passat: Una 

celebració especial 

El passat 29 de juny vàrem acomiadar a la Maria 

Carme, que enguany se’ns jubila. En l’ambient del 

magnífic dinar de final de curs, cuinat per la nostra 

excel·lent cuinera, recordàrem la magnífica tasca 

realitzada per ella 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 que vam veure, les paraules 

emotives i d’experiències viscudes que ens va 

adreçar la Carme i l’ambient i paraules dels 

companys, van homenatjar-la de forma excel·lent. 

També en el mateix dinar festiu i de cloenda, vàrem 

celebrar els 25 anys de mestra de la Mònica Español 

en el Col·legi Sant Vicenç. La seva tasca pedagògica a 

l’escola tots aquests anys ha estat formidable: 

coneixedora dels infants i propera, generosa en la 

seva dedicació als alumnes amb necessitats 

educatives, rigorosa professional davant del 

Departament psicopedagògic i d’orientació i sempre 

disposada a ajudar i donar suport als companys 

mestres. 

Amb un seguit de fotografies recuperades dels 

àlbums de l’escola vam recordar els moments més 

especials i entranyables de la jubilació de la Carme i 

dels 25 anys de la Mònica. Tot seguit van rebre els 

regals del Patronat i del Claustre de professors. 

4. Fundació Educativa Esteve 

Casals 

Durant el mes d’octubre la Fundació Educativa 

Esteve Casals ha estat treballant i impulsant 

diferents activitats, entre les quals us destaquem les 

següents: 

Escola de Pares.  El passat 20 d’octubre Juanjo 

Fernández va oferir-nos una xerrada molt 

interessant, i alhora divertida, sobre el tema “Ser 

feliços per ser millors pares”. Més de 60 persones 

varen poder gaudir de la xerrada. 

 



 

 

BUTLLETÍ 

a les famílies 
#47 

 

 

OCTUBRE  2016 

 

Com ja és habitual, l’escola va oferir un servei 

d’acollida per als fills i filles dels pares i mares que 

van assistir a l’acte, que va tenir lloc a la biblioteca. 

Aquest cop també vàrem comptar amb la presència 

de pares i mares d’altres escoles de Sant Vicenç; 

creiem que és una bona ocasió perquè altres famílies 

coneguin l’escola i, de retruc, puguem oferir-los una 

formació en temes relacionats amb l’àmbit educatiu. 

Al final de la trobada l’escola va servir cafès a tots els 

assistents.  

La propera trobada de l’Escola de Pares, prevista per 

al dia 7 de febrer, la dirigirà Anna Manso, que ens 

donarà eines per a acompanyar els nostres fills i 

filles en el seu creixement. El títol de la xerrada és 

prou suggestiu: “La pitjor mare del món”. 

Reformes al pati. El passat 7 d’octubre ens va visitar 

una empresa especialista en tendals que ens ajudarà 

a dissenyar un espai d’ombra per al pati d’infantil a 

partir de l’ús de veles. Aquesta actuació està 

emmarcada dins del projecte de reformes del pati 

que vàrem començar el curs passat.  

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

Està previst fer un primer acte recordant els 25 anys 

de l’escola nova el 7 d’octubre de 2017. Aquest acte 

també es vol aprofitar per a fer un homenatge a Lluís 

Bosch, mestre del Col·legi Sant Vicenç durant molts 

anys que, com recordareu, ens va deixar el curs 

passat. Us anirem informant de qualsevol novetat 

relacionada amb aquest tema. 

Consell Escolar. El passat 11 d’octubre hi va haver la 

primera reunió del Consell Escolar corresponent al 

curs 2016-2017. En aquesta reunió es va informar 

sobre les dades de matriculacions del curs actual. 

També es va aprofitar la reunió per a presentar la 

memòria del curs 2015-2016 i la Programació 

general anual del curs 2016-2017. Tal com us hem 

fet saber a través del correu electrònic, el proper 30 

de novembre hi haurà eleccions al Consell Escolar. 

Aquest any toca renovar dos pares/mares d’aquest 

important òrgan de govern. Us invitem una vegada 

més a participar en les eleccions que tindran lloc el 

dia 30. Per a més informació sobre el funcionament 

del Consell Escolar, podeu consultar la pàgina web: 

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

Creiem que és summament necessari que les 

famílies participeu en aquestes eleccions i pugueu 

elegir els vostres representants dins el Consell 

Escolar. La Fundació veu en aquestes votacions una 

oportunitat per a fomentar la participació dels pares 

i mares en el govern i gestió del centre. 

Auditoria. Igual que el curs anterior, i segons marca 

la Llei de fundacions, l’escola auditarà els comptes 

del curs 2015-2016. L’empresa ABANTE PICH 

AUDITORES serà l’encarregada de dur a terme 

aquesta revisió dels comptes. Tan bon punt tinguem 

l’informe (principis de desembre), les famílies 

podreu consultar l’informe d’aquesta auditoria. 

Reunió del Patronat. El 13 d’octubre es va celebrar 

la primera reunió ordinària del Patronat 

corresponent al curs 16-17. En aquesta reunió es van 

parlar dels temes que enumerem a continuació: 

 Presentació i aprovació de les ajudes 

econòmiques per al curs 2016-2017. Donada la 

seva importància, en el següent punt d’aquest 

butlletí fem una descripció més detallada 

d’aquest tema. 

http://www.csantvicens.cat/content/consell-escolar
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 Presentació de la memòria anual del curs 2015-

2016 i la Programació general (PGA) del curs 

2016-2017 per part del director pedagògic. 

Òbviament no és l’objectiu d’aquest butlletí 

incloure aquí un resum detallat d’aquesta 

presentació, però sí que esmentem que la 

memòria conté un estudi detallat del context 

social (dinàmica de la població, situació 

socioeconòmica i educativa de les famílies, 

procedència de les famílies i llengua parlada a 

casa), un estudi del context escolar (Caràcter 

propi, Projecte educatiu de centre (PEC), 

recursos humans, materials dedicats a 

l’educació dels nostres alumnes i metodologies), 

grau d’assoliment dels objectius del PEC 

(resultats acadèmics, atenció a la diversitat, 

acció tutorial i avaluació del professorat) i, 

finalment, una avaluació de la PGA del curs 

anterior.  

 

En la PGA del curs 2016-2017 Jaume Folqué va 

presentar els objectius generals del curs, entre 

els quals destaquem: a) millorar la fluïdesa, 

entonació i comprensió lectora a primària; b) 

mantenir els bons resultats d’expressió escrita 

en les àrees lingüístiques; c) reflexionar per a la 

millora dels resultats d’assoliment de les 

competències bàsiques de nivell alt; d) millorar 

la programació pedagògica del teatre que es 

realitza a primària; e) analitzar els indicadors del 

PEC referents a l’atenció de l’alumnat; f) 

millorar l’acció tutorial; g) millorar la gestió del 

temps dedicat a l’acció educativa del 

professorat, i h) compartir les bones pràctiques i 

innovacions pedagògiques en el Claustre i 

donar-les a conèixer a les famílies.  

 Presentació dels objectius de l’AMPA per al 

curs 2016-2017. En aquest apartat Júlia Galván 

va parlar dels objectius de l’AMPA per a aquest 

curs, entre els quals destaquem: a) millorar la 

gestió i programació del servei d’acollida; b) 

revisar el servei de Casal d’Estiu per al proper 

curs; c) potenciar la Comissió de Comunicació 

amb vista a millorar la comunicació amb les 

famílies, i d) incrementar el nombre de 

voluntaris per formar part de les comissions.  

 

 Presentació dels objectius de la Fundació per al 

curs 2016-2017. Aquests objectius són els que 

enumerem a continuació: a) consolidar el 

sistema d’ajudes; b) crear grups de treball per 

fer front a la davallada d’alumnes; c) fer el 

seguiment de les reformes del pati; d) iniciar els 

preparatius del 25è aniversari de l’escola nova; 

e) preparar els pressupostos per al curs 2017-

2018, i f) continuar la campanya de difusió de 

l’escola. 

 

- Comissió de Comunicació. A fi de potenciar 

la Comissió de Comunicació, la Fundació 

Educativa Esteve Casals ha contractat una 

persona (Esperanza Moreno) que durant 10 

hores setmanals vindrà cada tarda a l’escola 

per gestionar els correus electrònics, 

preparar la JPO, actualitzar el contingut de la 

pàgina web, preparar els butlletins, ocupar-

se de la gestió d’enquestes, etc. Fins fa poc 

aquestes tasques les feia Miquel Àngel 

Olaya, però ara, per motius laborals, ja no les 

pot fer. Volem també aprofitar aquest 

butlletí per a donar les gràcies al Miquel 

Àngel per la feina que ha fet fins ara, i també 
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l’animen a seguir donant suport a la 

Comissió de Comunicació, tot i que amb un 

rol més de consultor. 

 

- Ajudes 2016-2017. Tal com hem comentat 

en el punt anterior, el passat 13 d’octubre el 

Patronat de la Fundació Educativa Esteve 

Casals va aprovar l’assignació d’ajudes per a 

les famílies que ho havien sol·licitat dins del 

període establert (del 15 de juny al 15 de 

juliol de 2016). Una comissió del Patronat va 

revisar les sol·licituds al llarg del mes de 

setembre. De les 28 ajudes sol·licitades dues 

van ser declarades nul·les per ser 

incompletes i per renúncia explícita dels 

sol·licitants i dues més han estat suspeses 

temporalment per no haver respost els 

requeriments fets des d’administració. És a 

dir, que s’han concedit ajudes a un total de 

24 famílies.  

 

Aplicant rigorosament els barems establerts 

en les bases que podeu consultar a la web 

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

des_16-17_FEEC_v1.pdf), la suma total de 

les ajudes representava uns 16.000 €. Atès 

que els recursos de la Fundació disponibles 

per a aquest fi són inferiors i que no hi ha 

hagut cap mena de donació per part de les 

famílies, es va decidir limitar el total de 

l’import a 8.140 €. Aquests diners, tal com 

hem anat informant-vos des del principi, 

surten dels ingressos extraordinaris que 

s’obtenen a partir del servei d’ús de les 

instal·lacions fora de l’horari lectiu.  

Una vegada més, fem una crida a totes les 

famílies o empreses que vulguin col·laborar 

directament en el servei d’ajudes 

mitjançant donacions a l’escola; podeu 

posar-vos en contacte amb administració 

(administracio@csantvicens.cat) o també 

directament amb el Patronat de la Fundació 

(feec@csantvicens.cat).  

 

Als 8.140 € esmentats anteriorment se’ls ha 

aplicat una reducció per un factor 2 respecte 

als barems establerts. És a dir, si a una 

família li corresponia un descompte de 50 €, 

al final el descompte ha estat de 25 €.  

Aquests descomptes tenen efecte retroactiu 

des del mes de setembre i, per tant, les 

deduccions acumulades des de setembre 

s’aplicaran en el rebut del mes de novembre. 

A partir de desembre els descomptes seran 

mensuals. Ens hauria agradat molt poder 

mantenir el nostre compromís inicial definit 

en les bases de la convocatòria de les ajudes, 

però també hem de ser conscients de les 

limitacions que tenim com a escola. Tot i així, 

pensem que les rebaixes seran de gran ajuda 

per a les famílies que poden gaudir d’aquests 

descomptes en les quotes. En tot cas, si algú 

té algun suggeriment o proposta de millora, 

que ens ho faci saber i molt amablement 

l’atendrem. 

 

- Trobada entre membres de l’AMPA, 

mestres, membres del Consell Escolar i PAS. 

Durant aquest mes d’octubre hem passat 

una enquesta per recollir les vostres 

opinions sobre les causes en la davallada de 

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:administracio@csantvicens.cat
mailto:feec@csantvicens.cat
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matriculacions al nostre centre i també les 

propostes per a millorar aquesta situació. Us 

agraïm de veritat la vostra participació en 

l’enquesta; les respostes ens serviran com a 

material per a una reunió de treball que 

tindrà lloc el proper dijous 17 de novembre. 

En aquesta reunió hi participaran membres 

de la Junta i de les comissions de l’AMPA, 

mestres, membres del Consell Escolar i 

també representants del personal 

d’administració i serveis (PAS).  

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. Felicitem als nostres alumnes! 

Al Col·legi Sant Vicenç ens omple d’orgull veure 

triomfar als nostres alumnes en diferents vessants 

de la seva vida, i és per aquest motiu que hem volgut 

dedicar una secció especial del butlletí a felicitar-los. 

Primer de tot, compartim l’escrit que en Roger 

Cerreté (4t) ens ha escrit personalment explicant la 

seva experiència amb l’equip d’hanbol del centre:  

“El dia 29 d’octubre de 2016, l’equip de handbol en 

el que juguem uns nens de tercer i quart de l’escola 

(del Club de Handbol Sant Vicenç), va guanyar un 

torneig a Sabadell. Hi havia molts equips. Al principi, 

ningú es pensava que guanyaríem, per això, a la final, 

tots estàvem molt nerviosos. Vam guanyar per un 

gol d’avantatge. Quan ens van donar la copa 

estàvem molt contents.” Enhorabona, equip! 

 

 

L’Àlex Moreno Rodríguez, de 3r de primària, ha 

estat el guanyador del primer premi del concurs de 

dibuix del Baricentre (Barberà del Vallés). En 

aquesta convocatòria hi ha participat més de 1000 

participants i el jurat ha comptat amb escultors, 

pintors i professors de belles arts i educació infantil, 

entre d’altres. Amb aquest premi l’Àlex ha rebut un 

merescut trofeu i regals dels patrocinadors de la 

convocatòria. Moltes felicitats Àlex! 

 

Finalment, també celebrem que, Roger Ordoño, 

alumne del curs passat de 2n de batxillerat del 

Salesians, i exalumne del Col·legi Sant Vicenç, ha 

obtingut el Premi Extraordinari de Batxillerat. El 23 

d’octubre es va dur a terme el lliurament de 

mailto:feec@csantvicens.cat
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guardons al Palau de la Generalitat de Catalunya en 

un acte presidit per la consellera Meritxell Ruiz i 

conclòs pel M. Hble. Sr. Carles Puigdemont, 

president de la Generalitat de Catalunya. Podeu 

llegir la noticia en aquest enllaç. Enhorabona Roger! 

 http://santvicenc.salesians.cat/2016/10/25/roger-

ordono-premi-extraordinari-batxillerat/ 

 

6. Informacions de les comissions 

de l’AMPA 

C. Escola - Família: El passat 8 d’octubre teníem 

previst fer el sopar de Benvinguda del nou curs, el 

temps semblava que no ens acompanyaria, potser 

per aquest fet al final el vam suspendre ja que al 

tancament de les inscripcions, un cop finalitzat el 

termini (dijous 6 a les 18.00h) no havíem arribat a les 

200 persones que ens havíem fixat. Des d’aleshores 

la comissió ha estat preparant la propera festa: La 

Castanyada, que vam celebrar el diumenge 6 de 

novembre. 

C. Extraescolars: Ja tenim les activitats extraescolars 

del curs 2016-2017 en ple funcionament amb unes 

200 inscripcions. Comentar-vos que l'activitat 

d'aeròbic amb ball de 2n a 6è s'ha reconvertit a 

Dansa Contemporània i que l'activitat de Handbol de 

P4 a 3r s'ha ampliat fins a 6è. Encara tenim activitats 

amb places disponibles. Consulteu la cartellera, 

animeu-vos i apunteu als vostres fills i filles! 

http://www.csantvicens.cat/content/extraescolar 

 

C. Comunicació:  Des de comunicació estem 

treballant per millorar la comunicació interna i 

externa del centre, de cara a les famílies i a tota la 

comunitat educativa en general, a través dels 

mitjans que tenim disponibles com la web del 

centre, el correu electrònic o les xarxes socials. 

Aquest ha estat un mes d’impàs, un temps per a que 

la nova responsable pugui conèixer, aprendre i 

nodrir-se de la cultura i valors del centre per poder 

difondre’ls millor. A partir d’aquí, seguim endavant 

amb diversos objectius, com aportar més contingut 

audiovisual a la pàgina web del centre, augmentar la 

seva interacció a les xarxes socials i d’altres 

propostes interessants que us anirem explicant. Per 

aquest motiu, us animem a fer-nos arribar tota 

aquella informació que cregueu d’interès a 

comunicacioescola@csantvicens.cat i, sobretot, 

seguir-nos i participar al Twitter (@csantvicens).   

 

C. Reciclatge de Llibres: Ja estem a la meitat del 

primer trimestre i la comissió de reutilització de 

llibres ha anat tancant les incidències relacionades 

amb els llibres de reciclatge. Des de la comissió de 

llibres recordem una vegada més que és important 

que els llibres de reciclatge estiguin folrats (incloent 

els diccionaris de 3r i 4t) i també que un cop acabi el 

curs no pot quedar-se cap llibre a casa sense que el 

tutor o tutora ho sàpiga.  

http://santvicenc.salesians.cat/2016/10/25/roger-ordono-premi-extraordinari-batxillerat/
http://santvicenc.salesians.cat/2016/10/25/roger-ordono-premi-extraordinari-batxillerat/
http://www.csantvicens.cat/content/extraescolar
mailto:comunicacioescola@csantvicens.cat
https://twitter.com/csantvicens?lang=es
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Els objectius pel curs 16-17 són els mateixos que el 

curs anterior i en destaquem alguns d’ells: 

- Sessió informativa per les famílies de 2n. 

Aquesta sessió es farà al tercer trimestre 

(mitjans de maig). 

- Col·laboració de les famílies a finals de curs 

per revisar els llibres abans de retornar-los a 

l’escola. 

- Incloure al sistema de reciclatge els llibres de 

naturals a 4t (aquest curs ja s’ha fet a 3r). 

C. Menjador: El passat divendres 28 d’octubre vam 

celebrar al menjador l’àpat especial de Castanyada 

amb una crema de carbassa i patata boníssima, 

botifarra de porc i guarnició de patates fregides que 

els agrada molt i, per acabar, un pastís de xocolata 

per llepar-se els dits! Ho van passar d’allò més bé 

compartint aquesta estona del migdia amb 

companys i monitors. 

 

A banda d’això, us volem comentar també una 

novetat engegada fa unes setmanes al menjador. 

Hem iniciat un període de proba pels alumnes de 4t, 

5è i 6è,  del servei del dinar amb safates. Estem als 

inicis del procés i, per tant, ajustant constantment el 

seu funcionament per aconseguir que sigui el més 

còmode possible pels nens/es. L’objectiu és 

potenciar amb ells, ja que són els usuaris més grans 

del menjador, els hàbits d’autonomia personal, el 

compromís i la responsabilitat amb l’espai i el 

material del menjador i, finalment, desenvolupar les 

habilitats socials per gaudir d’una bona convivència. 

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. Agrairíem que us animéssiu a formar 

part de l’AMPA. 
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