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1. La celebració de la Setmana literària 

i dels XXXV Jocs Florals  

En aquestes línies us presentem una breu 

explicació de les activitats més destacades que hi 

ha hagut a l’escola durant el passat mes d’abril: 

Setmana literària: Són diverses les activitats 

literàries que l’alumnat ha viscut durant aquesta 

setmana tant especial; una sèrie de jornades amb 

l’objectiu de despertar l’interès per la lectura i 

l’escriptura de poemes i narracions.  

Entre aquestes activitats, volem destacar la 

lectura de versos que vam realitzar abans de les 

9h del matí al carrer Antoni Gaudí, ja que sens 

dubte esdevé per tots els nois i noies una vivència 

única d’escolta, recolliment i bellesa que ens 

donen les paraules, compartida amb els familiars 

que els acompanyen.  

 

També s’ha d’esmentar el ”recital poético” en 

llengua castellana, que va emocionar a més d’un, i 

la visita a la nostra escola de la genial, propera i 

entranyable escriptora Anna Manso, que va fer 

les delícies de petits i grans.  
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XXXV Jocs Florals: La passada tarda del 28 d’abril, 

el pati de l’escola va acollir els XXXV Jocs Florals 

del nostre centre, seguits per un nombrosíssim 

grup de pares, mares i familiars dels alumnes que 

hi intervingueren. Les cançons i els poemes 

recitats i representats ens van alegrar en el 

decurs d’una bonica tarda ben primaveral. 

També volem comentar que enguany la festa més 

tradicional del Col·legi Sant Vicenç va ser seguida 

pel Twitter per familiars que no van poder assistir. 

Si no ho vau poder veure, podeu accedir al vídeo 

des d’aquest enllaç: https://goo.gl/9aCMHq 

Les noves tecnologies han vingut per quedar-se 

entre nosaltres, i en casos com aquest celebrem el 

gran servei que ens poden oferir!  

2. Fundació Educativa Esteve Casals 

A continuació us fem un resum de les diferents 

activitats que el Patronat de la Fundació 

Educativa Esteve Casals ha promogut durant el 

mes d’abril. 

Preinscripcions 2017: El passat 4 d’abril va acabar 

el termini de preinscripcions a les escoles 

d’infantil i de primària, i a la nostra escola hem 

comptat amb 65 sol·licituds per a P3 pel curs 

vinent i 12 per a altres cursos. 

Valorem molt positivament aquest alt nombre de 

preinscripcions i, alhora, lamentem que no 

puguem satisfer totes les sol·licituds i que algunes 

famílies no puguin matricular els seus fills a la 

nostra escola; des de l’escola ens solidaritzem 

amb elles i els hi donem ànims. 

L’any passat només vàrem arribar a 38 

preinscripcions a P3, una xifra que ens va 

preocupar, i molt. Aquest curs, però, s’han 

impulsat diferents accions i millores, totes elles 

encaminades a incrementar el nombre de 

preinscripcions i millorar l’educació que reben els 

nostres alumnes.  

També valorem de manera positiva la confiança 

de totes les famílies que han posat el Col·legi Sant 

Vicenç com a primera opció. Això ens fa estar 

satisfets també del Projecte educatiu que tenim i 

de com hem sabut transmetre’l, i també ens anima 

a seguir treballant perquè la nostra escola pugui 

oferir un servei de qualitat tot incorporant nous 

mètodes innovadors; la nostra participació en el 

projecte Escola Nova XXI o el projecte Jump 

Math en són alguns exemples.  

https://goo.gl/9aCMHq
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Pàgina web, Instagram i TokApp: L’Equip Titular 

de l’escola treballa per renovar la pàgina web del 

Col·legi Sant Vicenç. Idealment ens agradaria 

poder començar el curs 2017-2018 amb la nova 

pàgina web; us anirem informant sobre el tema 

durant els propers mesos.  

A fi de millorar la comunicació entre l’escola i les 

famílies, també s’ha obert un compte a Instagram  

a fi que totes les famílies estigueu més informades 

sobre les diferents activitats que es fan a l’escola. 

Instagram complementa el canal Twitter que ja fa 

mesos que vàrem obrir i que ja té 400 seguidors.  

També hem posat en marxa una aplicació de 

missatgeria (TokApp) que permet, des de l’escola, 

enviar missatges directament al mòbil del pare o 

la mare de l’alumne. De moment aquest servei 

només s’ha activitat per a 2n i 5è (durant aquesta 

setmana un correu explicant-vos com accedir-hi i 

el seu funcionament). Durant el proper curs, i si la 

prova pilot té bons resultats, la idea és poder fer-

lo servir a la resta de cursos (de P3 a 6è). 

Reformes al pati. S’ha habilitat una paret al pati de 

primària perquè els nens i nenes puguin fer-la 

servir durant l’hora del pati, com també els 

mestres amb motiu d’alguna activitat ocasional.  

 

Concurs de fotografia. Per tercer any consecutiu, 

la Fundació Educativa Esteve Casals, a través de 

la Comissió de Comunicació de l’AMPA, ha 

convocat el III Concurs de Fotografia del Col·legi 

Sant Vicenç, al qual esteu convidats a participar. 

Creiem que és una oportunitat per a fomentar la 

participació de les famílies en la nostra escola, i 

també per a afavorir les actituds més artístiques 

dels alumnes i els seus pares.  

 

Podeu trobar tota la informació al respecte 

(temàtica, bases per participar, premis, etc...) al 

següent enllaç dins la pàgina web de l’escola: 

http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/20

17concursfotografia.pdf 

Ajudes escolars. Tal com ha fet aquest curs, la 

Fundació Educativa Esteve Casals oferirà a les 

famílies més necessitades la possibilitat de gaudir 

d’ajudes econòmiques per al curs 2017-2018. 

Esperem poder publicar les bases per a accedir a 

aquestes ajudes durant el mes de juny. 

 

https://www.instagram.com/csantvicens/
https://twitter.com/csantvicens
http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/2017concursfotografia.pdf
http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/2017concursfotografia.pdf
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3. Informacions de les comissions de 

l’AMPA 

C. Escola - Família: El dia dels Jocs Florals, el 

passat divendres 28 d’abril, l’AMPA va preparar el 

berenar de tots els alumnes, mestres, personal 

d’administració i serveis, monitores,...vam repartir 

croissants i xocolata i ho vam passar molt bé! 

C. Casal d’Estiu: Fa uns dies us vam fer arribar un 

correu electrònic informatiu amb la data de la 

reunió del casal del Bitxo (el proper dimecres 17 

de maig a les 17:00h), on se us informarà de dates, 

preus, activitats, piscina, deures,... i podreu fer les 

consultes que considereu necessàries i resoldre 

els vostres dubtes. 

 

C. Menjador: Durant el mes d’abril s’han realitzat 

els tallers que els diferents cursos han preparat 

amb motiu de la diada de Sant Jordi. 

Els nens i nenes de P4 i P5 aquest any ens han 

decorat el menjador amb un bonic mural que han 

anat pintant entre tots amb l’orientació i l’ajut de 

les seves monitores. Ho van passar d’allò més bé. 

Els nens/es de P3 van participar en un petit taller 

pintant unes roses de paper i els diferents grups 

de primària van fer unes roses molt boniques i 

vistoses i uns divertits dracs com a punt de llibre. 

Finalment el divendres 21 d’abril vam celebrar 

l’Àpat especial de Sant Jordi amb la boníssima 

sopa de brou amb lletres, els llibrets de pernil i 

formatge amb patates xips i les natilles de 

postres. 

Tots van passar-ho molt bé compartint amb els 

companys aquest extraordinari menú per 

celebrar la diada. 

 

A continuació us en deixem un recull fotogràfic: 

https://goo.gl/f54Jc0 

C. Reciclatge de Llibres: La Comissió de 

Socialització i Reutilització de Llibres es va reunir 

el passat dia 19 d’abril per preparar la llista de 

llibres a comprar pel curs 17-18.  

En base a l’avaluació d’inici de curs s’ha fet una 

estimació dels llibres a comprar. Aquesta 

estimació de llibres a comprar s’aprofita per 

retirar de circulació els llibres que estan en mal 

estat o aquells que porten més de 5 anys en ús.  

Entre les novetats pel proper curs destaquem: 

 

https://goo.gl/f54Jc0
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- Els llibres de matemàtiques sortiran del sistema 

de reciclatge perquè a partir del curs 17-18 

l’escola posarà en marxa el projecte Jump Math. 

Aquest projecte no utilitza llibres de text sinó un 

material que és individual i que no es pot 

reutilitzar. 

- Els llibres de Naturals de 4t, 5è i 6è entraran a 

formar part del sistema de reciclatge (fins ara 

estaven a reciclatge els llibres de Naturals de 3è). 

- El llibre de Socials de 6è també s’incorpora al 

sistema de reciclatge. 

- Els diccionaris deixaran d’estar assignats a un 

alumne i estaran a l’aula com a llibre de consulta 

tal i com s’ha pactat amb els tutors. 

A partir de l’estimació de tots els llibres a 

comprar, es proposa una quota de reciclatge de 

45€ per alumne. Si hi hagués alguna modificació 

de la quota ja us ho faríem saber. 

El proper 15 de maig es farà una reunió 

informativa amb les famílies de 2n que, a partir 

del curs que ve, entraran a formar part del 

sistema de reciclatge. Una vegada més també us 

invitem a enviar-nos un correu a l’adreça 

ampa@csantvicens.cat per si teniu algun dubte o 

proposta relacionada amb el sistema de 

reutilització de llibres. 

 

 

 

Altres informacions: L’últim dia del segon 

trimestre, el passat divendres 7 d’abril, vam oferir 

el servei d’acollida de 15.00h a 17.00h.  

En total hi van assistir 23 nens de l’etapa infantil i 

34 alumnes de primària. Durant aquest temps els 

nostres alumnes van estar acompanyats de 

monitors de l’Esplai. 

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.  

Animeu-vos a formar part de l’AMPA! 
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