
 

BUTLLETÍ 

a les famílies 
#49 

 

 

DESEMBRE  2016   

  

 



 

 

BUTLLETÍ 

a les famílies 
#49 

 

 

DESEMBRE  2016 

 

1. Preparem el Nadal a l’escola 

Són moltes i diverses les activitats que els darrers 

dies del primer trimestre ens han ajudat a 

preparar i celebrar el Nadal, de les que aquí us 

fem un petit tast per a que ho pugueu veure: 

- La representació dels “Pastorets”, a càrrec de 

dues mestres artistes com són la Laia Mèlich i la 

Marina Pastor, amb la col·laboració d’altres 

companys, i que ha impressionat a l’alumnat més 

petit de l’escola. 

- Una edició molt especial d’una nadala per 

felicitar a totes les famílies de l’escola i altres 

entitats educatives properes. Gràcies a l’equip de 

mestres del departament de música i al seu saber 

fer, el vídeo ha resultat un èxit així com una 

experiència molt interessant pel nostre alumnat. 

Si no l’heu vist encara, ho podeu fer en aquest 

enllaç: https://goo.gl/n7X407 

 

- El tradicional ritual del “cagatió”, destinat als 

nens i nenes d’infantil. 

 
- L’acolliment dels patges dels tres Reis d’Orient, 

que tanta il·lusió genera entre els infants 

d’infantil i de cicle inicial de primària. 

 
- Els concerts de nadales catalanes, castellanes i 

angleses, amb què els alumnes i mestres es 

feliciten el Nadal els uns als altres. 

- Des del Departament de Pastoral, la 

programació d’activitats diverses pròpies del 

temps d’Advent. 

1. Preparem el Nadal a l’escola 

2. Eleccions al Consell Escolar 

3. Fundació Educativa Esteve Casals 

4. El nostre adéu al Sr. Josep Mª Aymerich 

5. Informacions de les Comissions de l’AMPA  
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- La instal·lació d’un pessebre a cada cicle i a la 

biblioteca muntats pels nens i nenes de l’escola. 

 
- El guarniment de totes les aules pel Nadal. 

- El lliurament de regals als amics invisibles. 

- El Pessebre Vivent, malauradament no s’hagi 

pogut realitzar enguany. Tot i preveure més d’un 

dia per si feia mal temps, la pluja ens l’ha tornat a 

jugar. Ens sap molt de greu, tant a mestres com a 

alumnes i pares, no haver-lo pogut celebrar, pel 

que esperem que el curs vinent la climatologia 

estigui de la nostra part. 

Com veieu, ha estat un mes molt mogut, però, que 

bé ho hem passat amb totes aquestes activitats! 

2. Eleccions al Consell Escolar 

Del total de pares i mares, han participat en les 

eleccions del Consell Escolar el 21,23%. Aquest 

índex és el més alt des de l’any 2002.  

La resposta de les famílies ha estat molt positiva i 

significativa per la comunitat educativa i ens 

anima. Quan els pares s’impliquen en l’educació 

dels seus fills, aquests milloren els seus resultats, i 

creiem que la participació en els eleccions que es 

convoquen a l’escola en són un clar indicador. 

Felicitem els nous membres representants de les 

famílies, l’Ana Maria Carrizosa i el Marcel Prats, i 

els encoratgem a dur a terme la gestió del nostre 

centre educatiu, juntament amb la resta de 

representants del Consell Escolar. I, des 

d’aquestes línies, també volem agrair sincerament 

l’aportació dels que ens han deixat, la Silvia 

Pascual i l’Antonio Molero, després de quatre 

anys de generositat, participant en les reunions 

del consell. Moltes gràcies! 

3. Fundació Educativa Esteve Casals 

Durant el mes de desembre el Patronat de la 

Fundació ha estat treballant en les següents 

activitats: 

Auditoria de comptes. Durant la segona meitat 

del mes de novembre i bona part del mes de 

desembre, l’empresa ABANTE PICH AUDITORES 

ha dut a terme l’auditoria de comptes de l’escola. 

El resultat ha estat positiu, i l’informe final estarà 

disponible a administració al llarg del mes de 

gener. El podreu consultar tots els qui vulgueu. 

Junta de l’AMPA. El dia 5 de desembre el 

president de la Fundació va participar en la reunió 

mensual de la Junta de l’AMPA. 

Reforç a l’aula. Atès que el curs de 3r de primària 

té un nombre elevat d’alumnes per aula, s’està 

mirant la possibilitat de contractar un reforç per 

als mestres d’aquest curs. 

Mostra 2017. Un any més, la Fundació, juntament 

amb la resta de membres de la comunitat 

educativa del Col·legi Sant Vicenç, participarà en 

la Mostra que organitza l’Ajuntament de Sant 
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Vicenç dels Horts. Aquest any la 33ª Mostra 

Comercial i Agrícola tindrà lloc els dies 21 i 22 de 

gener. 

Finalment, tot i que al llegir aquest butlletí ja ens 

trobem ben entrat el mes de gener, el Patronat de 

la Fundació Educativa Esteve Casals us vol 

desitjar a tots i totes un feliç 2017. 

4. El nostre adéu al Sr. Josep Mª 

Aymerich 

El passat 15 de desembre ens va deixar per 

sempre el Sr. Josep Mª Aymerich. El Sr. Aymerich 

va estar durant molts anys vinculat al Col·legi 

Sant Vicenç com a pare de l’escola, i durant el 

període 1979-1983 va presidir l’Associació 

Catòlica de Pares de Família (precursora de 

l’actual Fundació Educativa Esteve Casals). 

Els qui que van conèixer en Josep Maria diuen 

que era una persona que estimava molt la seva 

gran família, i també un catòlic practicant, 

treballador, defensor -amb el seu exemple- dels 

valors del nostre Caràcter propi i un avi modèlic 

que durant els darrers anys de la seva vida va 

poder gaudir dels néts i besnéts. 

La Fundació Educativa Esteve Casals, titular del 

Col·legi Sant Vicenç, expressa el seu més sentit 

condol a la seva esposa, Maria, els seus sis fills i 

tots els seus néts i besnéts. 

Preguem a Déu que l’aculli al seu regne i li doni el 

repòs etern. 

5. Informacions de les comissions de 

l’AMPA 

C. Escola - Família: Durant els primers dies de 

desembre els nostres alumnes han fet diferents 

decoracions per l’arbre de Nadal que vam penjar 

al vestíbul. Aproximadament, el vam omplir amb 

100 detallets molt originals. Gràcies a tots per 

haver col·laborat! A la portada del butlletí i en 

aquesta imatge us mostrem com va quedar 

finalment. Estem encantats amb el resultat! 

 

Us recordem també que us esperem a la propera 

festa de l’Ampa, la festa de la Primavera, que 

tindrà lloc el proper 26 de març. 

C. Menjador: El passat dilluns 19 de desembre, 

per tancar el trimestre i a punt de començar les 

vacances nadalenques, vam celebrar el tradicional 

Àpat de Nadal al menjador. Amb la tant esperada 

sopa de galets (boníssima!), el pollastre, les neules 

i torrons de postres i el refresc sense gas per fer 

aquest àpat molt més festiu. 
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Vam viure al menjador un dia únic i molt especial.  

Durant aquest trimestre, aprofitant el temps del 

migdia i combinant amb el joc lliure o bé dirigit, els 

diferents grups d’edat han anat treballant en el 

taller de Nadal seguint les diverses propostes 

pensades i preparades per les seves monitores; un 

bonic detall que després els nens/es han regalat 

amb il·lusió a les seves famílies. 

A continuació us oferim unes fotografies dels 

diversos treballs que s’han fet al menjador per 

l’ocasió. https://goo.gl/aehUWO 

 

C. Reciclatge de Llibres: Durant aquest mes de 

desembre, la Comissió de Reutilització de llibres 

no ha realitzat cap activitat especial. De cara al 

mes de gener tenim previst d’entrar en una fulla 

Excel l’assignació de tot els codis dels llibres dels 

alumnes que formen part del sistema. A finals de 

gener ens reunirem per començar a preparar les 

tasques pel proper curs. 

Altres informacions: Com es habitual, l’últim dia 

del primer trimestre vam oferir el servei d’acollida 

de 3 a 5h de la tarda per que els alumnes que es 

queden al menjador puguin estar a l’escola com si 

es tractés d’un dia normal.  

En aquesta ocasió van quedar-se 29 alumnes de 

l’etapa infantil i 40 alumnes de primària. 

D’altra banda, volem aprofitar per demanar la 

vostra col·laboració. Com ja sabeu, els pares i 

mares formem part de les comissions de l’Ampa, i 

aquest curs una de les mares de la comissió 

d’extraescolars sortirà de l’escola pel que 

necessitem un pare o mare que pugui fer-li el 

relleu.  Seria interessant començar el mes aviat 

possible per poder fer el traspàs d’informació 

correctament. Si us plau, si algú està interessat 

que ens ho comuniqui a través de les vies de 

comunicació que us indiquem. Moltes gràcies! 

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 

mailto:ampa@csantvicens.cat) i ens posarem en 

contacte amb vosaltres. Animeu-vos a formar 

part de l’AMPA! 
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