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1. Col·legi Sant Vicenç 

LA MILLOR RESPOSTA: LA PAU  

Uns infants duien aquest lema en una pancarta el dia 

de la manifestació de rebuig als atemptats de 

Barcelona i Cambrils d’aquest estiu. 

Davant la barbàrie comesa per uns joves jihadistes, 

aquests nens i nenes tenien escrita en la seva 

pancarta l’autèntica i millor resposta. La pau és un 

dels valors més universals i nobles que tenim i sabem 

que s’ha d’aprendre. La nostra societat, a través de la 

família i l’escola, ha estat capaç de transmetre’l, o 

almenys això mostraven aquests infants aquell matí a 

la plaça de Catalunya.  

Què els va passar a aquests joves al cor dels quals 

niava tant d’odi? També van anar a l’escola, amb 

mestres i educadors. També van rebre aquest valor i 

convivien pacíficament amb la gent. Quina llavor 

fosca i terrible va arrelar dins seu, en el més profund 

del seu cor? És més, qui o què l’alimentava i regava 

perquè es fes tan gran?  

Certament els mestres ens hem sentit desconcertats 

davant d’aquests fets, però sabem que hem de 

continuar. No podem defallir ni permetre que la llavor 

fosca del desànim que ens envaeix es faci gran. 

 

Per tenir com a resposta la pau, cal fer-se abans unes 

preguntes que necessiten ser reflexionades i 

interioritzades, ja que apel·len al nostre ésser com a 

persona: qui i com sóc, què penso i com actuo, què 

sento, què em passa, per què... 

És molt important en el creixement personal conèixer 

bé les emocions i sentiments que habiten dins nostre, 

que en algunes ocasions no es perceben i en d’altres 

ens sorprenen. En la nostra vida és fonamental fer 

alguna vegada un camí d’introspecció per conèixer 

com som. Només identificant les males herbes que 

creixen podrem arrencar-les (enveges, odi, ràbia, 

rancúnies...),  i alhora centrar els nostres esforços a 

cuidar allò bo que tenim, que ens fa feliços a nosaltres 

i als altres.  

I si algun cop la llavor fosca s’ha fet un arbre, haurem 

de deixar-nos ajudar per tallar-lo, perquè sols no 

podríem. 

Quan arribi el Nadal a la nostra escola, direm als 

alumnes que hi ha un Príncep de la Pau que ens pot 

ajudar en aquesta tasca personal. Ell va estimar molt, 

fins i tot als qui li feien mal, i ens va ensenyar què és 

perdonar, que és la millor eina -o camí, en deia ell- per 

aconseguir arrencar totes les llavors, herbes i arbres 

foscos i terribles. En aquest sentit, ens ve a la 

memòria la imatge del pare que va perdre el seu fill 

en els atemptats i que es va unir en una emotiva 

abraçada amb l’imam de Rubí. 
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No estem sols, les persones hem nascut per viure 

relacionant-nos. A l’escola, els mestres seguirem 

acompanyant els infants que se’ns confien, juntament 

amb les famílies, i continuarem pensant sempre i 

ensenyant que la millor resposta és la pau.  

Enguany, dins del marc del programa Escola Nova 21, 

volem dedicar una part de la nostra acció educativa a 

ajudar els i les alumnes en aquest camí de 

coneixement personal (en la gestió del propi 

aprenentatge intel·lectual però també emocional, 

d’autonomia personal...) a través d’una tutoria 

individualitzada. És un objectiu important que també 

compartirem amb la reflexió sobre el nostre PEC en 

els àmbits de les noves metodologies didàctiques 

fonamentades en l’adquisició de les competències 

bàsiques i una avaluació centrada en l’alumne.  

L’Escola Nova 21 és una oportunitat que ens ha passat 

per davant i no hem volgut deixar escapar. Creiem 

que permetrà de nou una reflexió profunda, en el si 

de la comunitat educativa, sobre el nostre propòsit 

educatiu, i que acabarà reflectint-se en un PEC 

renovat i dinàmic, tal com ha de ser en un centre dins 

del marc d’escola avançada i innovadora, al servei de 

la nostra població i de les famílies que ens confien els 

seus fills i filles. 

Jaume Folqué, director pedagògic 

 

 

 

Bons resultats educatius: 

 

En l’assoliment de les competències bàsiques al 

finalitzar l’Educació Primària continuem obtenint uns 

excel·lents resultats. La promoció d’alumnes que ens 

ha deixat està perfectament preparada per entomar 

els nous estudis de l’ESO.  

La tendència d’èxit educatiu és manté enguany, i 

n’estem molt satisfets. Tot i això no podem caure en 

l’autocomplaença i continuarem treballant per 

millorar, especialment en l’àrea de matemàtiques.  

El nostre objectiu a mig termini és que en aquesta 

àrea assolim un nivell semblant al de les àrees 

lingüístiques. 
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2. Fundació Educativa Esteve Casals 

Comencem un nou curs i, en nom del Patronat de la 

Fundació, us donem la benvinguda.  

Alguns de vosaltres és la primera vegada que rebeu 

aquest butlletí, i d’altres potser fa uns quants anys 

que el llegiu; a tots i a totes us donem la benvinguda. 

Com cada any, comencem el curs amb il·lusió 

renovada i amb un vot de confiança a l’equip de 

mestres de la nostra escola. El Col·legi Sant Vicenç 

està immers en un procés d’innovació i canvi amb un 

únic objectiu: fer que els nostres alumnes siguin 

persones preparades i capaces d’afrontar els reptes 

del futur. Com deia Carles Capdevila, “no hem de tenir 

por d’innovar”.  

L’Escola Nova 21 i el projecte JumpMath són dos dels 

objectius que el Claustre s’ha proposat per a aquest 

curs. Nosaltres, com a titulars, hi posarem el nostre 

granet d’arena, abocant-hi els recursos i els mitjans 

que estan al nostre abast.  

Aquest curs, tal com us hem explicat en les reunions 

de pares i mares, treballarem en diferents activitats, 

entre les quals destaquem les següents: 

- Escola de Pares. Aquest curs, i seguint la línia 

desplegada durant els darrers anys, tenim previst fer 

tres xerrades.  

La primera tindrà lloc el 26 d’octubre, a les 17.15 h, 

en què Maria Helena Tolosa pronunciarà una 

conferència titulada ”Autonomia, automotivació, 

autoaprenentatge, autocontrol i autoestima”.  

 

En la segona xerrada, programada per al 7 de març, 

Juanjo Fernández ens parlarà sobre com motivar els 

nostres fills i filles en la lectura. El seu títol és “Com 

fer de la lectura una aventura”.  

I, finalment, la tercera trobada serà el 8 maig. 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. Igual que el curs 2016-2017, 

hem tornat a convocar les ajudes econòmiques per a 

les famílies més necessitades, d’acord amb els barems 

que estan disponibles a la pàgina web de l’escola 

(https://goo.gl/Y8Mt8T).  

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 mes de setembre s’han 

instal·lat un tendals al pati d’infantil. La nostra 

intenció era fer la intervenció durant els mesos 

d’estiu, però per disponibilitat de les diferents 

empreses involucrades, la finalització de les obres 

s’ha demorat respecte a la previsió inicial. Des d’aquí 

us demanem disculpes pel retard.  

 

 

https://goo.gl/Y8Mt8T
mailto:feec@csantvicens.cat
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- Pàgina web. Estem treballant en la renovació de la 

pàgina web actual, els continguts de la qual s’estan 

revisant, amb el propòsit de donar-li un aire més 

modern. Relacionat amb aquest tema, hem estat 

buscant un responsable d’informàtica i comunicació 

per fer front a les noves necessitats que té l’escola en 

aquest àmbit. Aquest nou empleat s’incorporarà 

durant el mes d’octubre. També volem recordar-vos 

que, a més a més, l’escola continuarà fent servir els 

canals habituals de comunicació: correu electrònic, 

butlletins mensuals, revista Nosaltres, Twitter, … 

- Eleccions a la Junta de l’AMPA. Després de cinc 

anys, la Junta actual està acabant el seu mandat i, per 

tant, s’hauran de fer eleccions. Creiem que és 

important que els pares i mares, sigueu nous o no, us 

impliqueu en la gestió de l’escola; us necessitem, ens 

necessitem. Per això us invitem que us presenteu com 

a candidats i sobretot que participeu en les eleccions 

que es faran.  

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

(1992). Ara fa 25 anys que es van donar les primeres 

classes a l’edifici que avui fem servir. És una 

efemèride que hem de recordar, no només per la 

millora que això va significar per a l’escola, sinó també 

per l’esforç de tantes famílies i mestres que la van fer 

possible, alguns dels quals ja no estan amb nosaltres; 

pensem, entre d’altres, amb el Lluís Bosch. Durant 

aquest curs intentarem trobar el moment per 

commemorar aquest 25è aniversari. 

La Fundació us invita a fer-nos arribar qualsevol 

proposta de millora a l’escola a través de l’adreça de 

la nostra institució: feec@csantvicens.cat. Us 

desitgem un bon començament de curs. 

3. 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. Benvinguts! 

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, casal 

d’estiu,... i està format per diferents pares, mares i 

algun mestre, que de manera altruista fan que 

aquests serveis es puguin dur a terme correctament.  

Com ja sabeu, aquest curs hi haurà eleccions de 

l’Ampa, ja que l’equip de la Junta actual porta cinc 

anys ocupant aquests càrrecs. Agraeixo la tasca dels 

meus companys durant aquest període: Miguel Angel 

Sangüesa com a vicepresident, Miquel Angel Olaya 

com a secretari i Núria Marín com a secretària. 

Gràcies companys! 

Si us puc avançar que les eleccions seran al 

desembre, així que us podeu animar i formar una 

candidatura de quatre persones, haureu de definir un 

president/a, un vicepresident/a, un tresorer/a i un 

secretari/a. Més endavant us enviarem un mail 

informatiu al respecte. 

A més d’aquests càrrecs també us convidem a formar 

part de l’escola sent membres participatius de l’Ampa 

en alguna de les comissions, envieu-nos un correu a 

ampa@csantvicens.cat i ens posarem en contacte 

amb vosaltres.  

 

mailto:feec@csantvicens.cat
mailto:ampa@csantvicens.cat
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- C. Acollida: Us recordem que tenim un servei 

d’acollida obert des de les 7.30h del matí cada dia 

d’escola. Per dies puntuals podeu fer servir el servei 

amb un tiquet de 2,35€ per dia (podeu preguntar pels 

tiquets a secretaria), si feu servir el servei durant tot 

el mes, dependrà de l’hora a la que necessiteu deixar 

als vostres nens, si és abans de les 8.30h s’aplicarà la 

tarifa1 (de 7.30h a 9h), i si és a partir de les 8.30h la 

tarifa2 (de 8.30h a 9h). Els nens estan repartits per 

grups segons el curs al que pertanyen. Us presentem 

a les seves monitores: 

Núria Marin: s’encarrega dels més petits de l’escola 

(P3, P4 i P5) i la trobareu a la classe de P4B. 

 

 

Rosa Martínez: s’encarrega dels nens de 1r i 2n, i la 

trobareu a la classe de P5B 

 

Eulàlia Oriol: s’encarrega dels nens de 3r i 4t, i la 

trobareu a la classe de P5A 

 

 

Assumpció Simón: s’encarrega dels nens més grans 

de l’escola, és a dir, els de 5è i 6è, i ells fan l’acollida a 

la classe de 5èB. 

 

 

- C. Casal d’estiu: Des de final de curs fins a finals de 

juliol i durant els primers dies de setembre hem 

tornat a fer casal d’estiu amb el Bitxo, però l’estiu s’ha 

acabat i també la diversió, esperem que l’any vinent 

pugui ser com aquest o fins i tot millor. Us hi esperem! 
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- C. Escola - Família: Ja hem començat el curs i per 

tant, també hem començat a moure la primera 

activitat de la comissió. Aquest curs no farem sopar 

de benvinguda, sinó que ho substituïm per la Festa 

d’Inauguració del Pati d’Infantil, que com ja sabeu, 

encara estem amb obres, per això encara no us 

podem concretar data, quan arribi el moment ja us 

informarem via mail i amb cartells! 

El que si us podem facilitar, perquè us ho apunteu bé, 

son les dates de les nostres activitats, potser alguna 

canvia de data, si es dona el cas ja us ho comentarem 

amb antelació: 

Festa de la Castanyada Diumenge 5 de 

Novembre 

Festa de la Primavera Diumenge 8 d’Abril 

Bicicletada Diumenge 13 de Maig 

Sopar d’Estiu Dissabte 9 de Juny 

 

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. I recordeu que a cada festa us 

demanem la vostra col·laboració, ja sigui per fer 

tallers, activitats, parar taules pel sopar,... Penseu que 

amb més col·laboradors més activitats pels nostres 

nens podem fer.  

Si voleu formar part de la comissió per organitzar 

festes només cal que contacteu amb nosaltres al mail 

de l’Ampa, i si no voleu organitzar però si voleu 

col·laborar, us podem afegir a un grup de voluntaris 

que tenim i així us explicarem quines activitats hem 

pensat fer, i ja contactaríem amb vosaltres abans per 

veure si podem comptar amb vosaltres per alguna 

activitat. Us recomanem que assistiu a les festes que 

preparem, us assegurem molta diversió! Us hi 

esperem!!!! 

- C. Extraescolars: Aquest nou curs estrenem 

activitats extraescolars! Fins ara teníem les següents: 

fem TIC, robòtica, aeròbic amb ball, bàsquet, futbol 

sala, iniciació a l'esport, taekwondo, handbol i 

atletisme, i com a novetats tenim activitats lúdiques i 

esportives en anglès i patinatge. El passat 21 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 i recordeu que a l’octubre comencem! 

- C. Menjador: Al menjador hem començat el curs 

amb moltes il·lusions, volem millorar el servei tant el 

menjador com a l'hora d'esbarjo, així que durant 

aquest curs anirem explicant tots els canvis que es van 

produint. El primer canvi important per explicar-vos 

és que hi ha hagut canvis amb el monitoratge i la 

coordinació. A partir d'ara la coordinació del 

menjador la portarà la Gemma Moreno. Les noves 

incorporacions a l'equip de monitoratge són Laia, 

Aitana i Montse.  

Us anirem explicant el dia a dia del menjador en els 

diferents butlletins. Bon inici de curs i bon profit. 

- C. Reciclatge de Llibres: La Comissió de 

Reutilització de llibres us informa de les actuacions 

que s’ha dut a terme des de finals de curs i durant el 

mes de setembre perquè els nostres fills tinguin els 

llibres preparats per començar el curs 17-18.  
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Durant el mes de juliol, la comissió i una colla de 

pares i mares voluntaris vam estar treballant per 

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. També vàrem distribuir els llibres a les 

aules per tal que tots els alumnes tinguessin llibres 

el primer dia de classe.  

 Aquest curs 17-18 destaquem les següents 

novetats: 

- S’han incorporat al sistema de reciclatge els llibres 

de naturals de 4t, 5è i 6è (el curs passat ja vàrem 

incorporar el llibre a 3r). 

- S’ha tret del sistema de reciclatge els llibres de 

matemàtiques de tots els cursos excepte a 6è. 

- S’ha incorporat a 6è el llibre de socials. 

Aprofitem aquest butlletí per recordar-vos 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 de 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 vostre queixes o 

propostes de millora. 

- Altres informacions: Us recordem els dies que 

aquest curs oferirem el servei de monitoratge pels 

dies de lliure disposició o tardes de final de 

trimestre, que ja sabeu que no hi ha escola, però 

oferim a les famílies la possibilitat de poder deixar 

els fills a l’escola com si es tractés d’un dia de casal. 

A mida que vagin arribant els dies rebreu el 

corresponent mail per fer les inscripcions, i recordeu 

que si no s’arriba a un mínim de 10 nens no podem 

oferir el servei. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Divendres 13 d'octubre 
2017 

Des de les 7.30h fins 
les 17.00h 

Dijous 7 de desembre 
2017 

Des de les 7.30h fins 
les 17.00h 

Divendres 22 de 
desembre 2017 

De 15.00h a 17.00h 

Divendres 23 de març 
2018 

De 15.00h a 17.00h 

Dilluns 30 d'abril 2018 
Des de les 7.30h fins 

les 17.00h 

Dilluns 21 de maig 2018 
Des de les 7.30h fins 

les 17.00h 

Divendres 22 de juny 
2018 

De 15.00h a 17.00h 

mailto:ampa@csantvicens.cat

