
FUNDACIÓ EDUCATIVA
ESTEVE CASALS

COL·LEGI
SANT VICENÇ

ESTEVE CASALS
FUNDACIÓ EDUCATIVA

FUNDACIÓ EDUCATIVA
ESTEVE CASALS

COL·LEGI
SANT VICENÇ

ESTEVE CASALS
FUNDACIÓ EDUCATIVA

MEMÒRIA 
2012-2013
FUNDACIÓ
EDUCATIVA

ESTEVE
CASALS



PÀG. 4
Qui Som

PÀG. 8
Celebracions
Altres activitats 
complementàries

PÀG. 16
Resultats 
alumnes curs 
2012-2013

PÀG. 5
Òrgans  
de govern

PÀG. 9
Representacions 
teatrals
Pla educatiu d’entorn
L’anglès a l’escola

PÀG. 6
Notícies  
destacades

PÀG. 10
Pla de lectura
Premis i 
reconeixements
Canals de 
comunicació

PÀG. 7
Alumnes
Equipaments
Serveis

PÀG. 20
Dades econòmiques 
Curs 2012-13

PÀG. 11-15
Comissions 
de treball



FUNDACIÓ EDUCATIVA
ESTEVE CASALS

COL·LEGI
SANT VICENÇ

ESTEVE CASALS
FUNDACIÓ EDUCATIVA

MEMÒRIA 
2012-2013



QUI SOM

La Fundació Educativa Esteve Casals neix de la voluntat 
de l’Associació Catòlica de Pares de Família (ACPF) i serà el 
titular del Col·legi Sant Vicenç. La Fundació té les mateixes 
finalitats que l’entitat creada l’any 1959 per un grup de famílies 
preocupades per l’educació dels seus fills.

UNA ESCOLA AMB 
CARÀCTER PROPI
El Caràcter propi del centre és el document 
que estableix el tipus d’educació i serveis que 
la nostra escola ofereix a la societat. La Fun-
dació, a través del Col·legi Sant Vicenç:

1. Promou la formació integral dels alumnes 
i els prepara en la transformació i millora de 
la societat

2. Ensenya la religió catòlica i ajuda als alum-
nes a trobar repostes als grans interrogants 
de l’èsser humà

3. Potencia la col·laboració i la solidaritat des 
dels valors que fan la societat més humana i 
justa.

Una escola al servei de la societat.

Una escola que promou la cultura, la llengua, 
els costums i tradicions de Catalunya.

ELS NOSTRES 
VALORS

16 MAIG 2013

Carta  
Fundacional

1959

Creació  
ACPF

DES DE 1964

3260  
alumnes

ANYS AL SERVEI  
DE SANT VICENÇ

50 anys 

Llibertat i 
solidaritat

Pau

Família

Educació 
integral

Justícia

Cultura i fe 
cristiana

Convivència

4



ÒRGANS  
DE GOVERN

Durant el curs 2012-2013, i 
per Assemblea General, es 
va acordar la dissolució de 
l’ACPF per donar pas a la 
Fundació Educativa Esteve 
Casals. El canvi de titularitat 
tindrà lloc el curs 2013-2014.

ACPF (EN DISSOLUCIÓ)

JUNTA

Francesc Chavarria, PRESIDENT

Emma Casasampere, 
VICEPRESIDENTA

Joan Nicolau, TRESOSER

Josep Mª Aymerich, SECRETARI

Anna Recasens, VICESECRETARIA

COL·LEGI SANT VICENÇ
EQUIP DIRECTIU

Jaume Folqué, DIRECTOR

Luis Oriol Castilla,  
CAP D’ESTUDIS PRIMÀRIA

Begoña Molinero,  
CAP D’ESTUDIS INFANTIL

Mònica Español, COORDINADORA DOP

Francisco López, ADMINISTRADOR

CONSELL ESCOLAR
Jaume Folqué (M), DIRECTOR

Júlia Galván (A), FUNDACIÓ

Joan Capdevila (A), FUNDACIÓ

Núria Mollà, SALESIANS

Roser Ferrés (M)
Núria Folqué (M)
Lluïsa Montmany (M)
Sara Longas (M)
Núria Marín (A)
Gemma Massana (A)
Antonio Molero* (A)
Sílvia Pascual* (A)

FUNDACIÓ 
PATRONAT

Joan Capdevila (A), PRESIDENT

Julia Galván (A), VICEPRESIDENTA

Joaquim Pastor, SECRETARI

César Abad (A), TRESORER

Jaume Folqué, DIRECTOR ESCOLA

Mn. Mateu (PARRÒQUIA)

Miguel Ángel Sangüesa (A)
Anna Recasens (M)
Ramon Carreté (A)

AMPA 
Júlia Galván, PRESIDENTA

Núria Marín, TRESORERA

Miguel Ángel Sangüesa, 
VICEPRESIDENT

Miquel Àngel Olaya, SECRETARI

(A) Membre de l’AMPA

(M) Membre del Claustre de professors

* Després de les eleecions del 16.01.13

** Després de les eleccions del 10.12.12
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NOTÍCIES DESTACADES 
CURS 2012-2013

Eleccions a l’AMPA 
(10.12.12)

En aquestes votacions (participació del 
10.4%) van sortir elegides les següents 
persones: 
Júlia Galván, presidenta 
Miguel Ángel Sangüesa, vicepresident 
Miquel Àngel Olaya, secretari 
Núria Marín, tresorera 

Eleccions al Consell 
Escolar (16.01.13) 

En aquestes eleccions (participació del 7%) 
es van elegir 2 representants de l’AMPA per 
formar part del Consell Escolar. Els elegits 
van ser: 
Antonio Moleno 
Silvia Pascual

Canvi de règim jurídic  
(17.12.12)

En la reunió extraordinària de l’ACPF 
(participació del 16.2%) es va decidir el 
canvi d’entitat jurídica de l’escola. Els 
principals punts aprovats per àmplia 
majoria van ser:

t Dissoldre sense liquidació l’ACPF, 
mitjançant la cessió global dels seus actius 
i passius a la Fundació del col·legi en 
constitució

t Cedir la titularitat del Col·legi Sant Vicenç 
a l’esmentada Fundació

t Requerir la Fundació que subrogui en tots 
els drets i deures que corresponien al centre 
de treball del Col·legi Sant Vicenç

t Facultar a la Junta Directiva de l’ACPF  
perquè efectuï tota mena d’actuacions 
conduents a l’efectivitat dels objectius 
anteriors.

Durant el curs 2012-2013 s’han produït una sèrie de fets i canvis 
importants relatius a la composició dels organs de govern de 
l’escola que volem destacar en aquesta memòria:

Des del Patronat de la Fundació agraïm el treball de totes 
aquells persones que durant molts anys han estat treballant 
per l’escola i que ara ens han deixat (membres de l’AMPA, 
representants del consell escolar, membre de l’ACPF)  
i també desitgem el millor per les persones que han  
près el seu relleu.
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ALUMNES 
CURS 2012-2013

SERVEIS 
CURS 2012-2013

EQUIPAMENTS 
CURS 2012-2013

t 6 aules d’infantil

t 12 aules de primària

t 1 aula de plàstica

t 1 aula de música

t 1 aula d’ordinadors

t 1 aula de  
psicomotricitat

t 3 aules de suport

t 1 zona de teatre

t 1 biblioteca

t 1 menjador  
amb cuina pròpia

t 1 aula d’audiovisuals

t 1 pati d’infantil

t 1 pista poliesportiva

t 1 hort

Infantil 155
P-3 54

P-4 51

P-5 50

Primària 304
1r 50

2n 51

3r 51

4t 50

5è 51

6è 51

Total 459

NOVETAT!
Aules amb 

pissares digitals 
a partir del  
2013-2014

Durant els curs 2012-2013, l’escola va oferir els següents serveis:

t Servei Psicopedagògic i d’Orientació: prevenció, detecció precoç i intervenció.

t Servei d’acollida al matí (7.30h-9h)

t Servei de menjador amb cuina pròpia i monitoratge de 13h a 15h

t Biblioteca Ramon Folch (17-18.30h). Aquest curs la biblioteca ha acollit la visita del mestre 
i bibliotecari Jaume Centelles (7.12.13), del professor universitari expert en noves tecnologies 
Jordi Adell (15.10.13) i l’escriptor Salvador Comelles (21.03.2013) així com la representació de 
diferents contes («sessió de contes»).

t Pati obert a les famílies a partir de les 17h fins a les 18.30h (la zona on es fan activitats 
extraescolars està restringida)

t Celebracions d’aniversaris i festes dels pares. L’escola posa a disposició de les famílies l’ús 
del pati i el «submarí» per festes privades abonant una petita quota.
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CELEBRACIONS  
CURS 2012-2013

Tots Sants i la celebració 
de la Castanyada
Cada cicle va organitzar les seves pròpies 
activitats, com també l’AMPA la seva 
festa tradicional (28.10.12).

Nadal 
Els alumnes de cicle superior van 
representar l’obra «Els dos pessebres» 
(13/14.12.12). Tots els alumnes des de P3 
a 6è van participar en el pessebre vivent 
que es va fer al pati de l’escola (20.12.12).

Carnestoltes 
Tots els alumnes van participar en la 
celebració del Casnestoltes (08.02.13). 
Les disfresses es van confeccionar a 
les aules. Els alumnes d’infantil i cicle 
inicial van cantar i ballar al pati. La 
resta d’alumnes ho va fer al submarí. 
Aquest curs les classes d’infantil van 
homenatjar a la Pilarín Bayés fent 
disfresses d’algun dels seus contes més 
coneguts.

III Setmana literària  
(22/26.04.13)

Es van celebrar diferents actes: VII concurs 
literari, recital poètic, sessió de contes, 
marató de lectura, representació de la 
llegenda de Sant Jordi, XXXI Jocs Florals,...

Dia Escolar de la No-
violència i de la Pau 
(DENIP, 30.01.13)

Lectura de poemes, actuació dels falcons,…

Des de la Fundació tenim un compromís amb el Caràcter Propi 
de l’escola i per això es prouen les celebracions tradicionals 
catalanes així com les celebracions del calendari litúrgic.  
El curs 2012-2013 es van celebrar les festes següents:

ALTRES ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES
Infantil: Taller del conte, taller de 
música i dansa, taller del joc, taller 
TIC i audiovisual, …

Primària: taller de lectura i càlcul, 
taller de convivència, taller de teatre, 
taller d’anglès,…
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La casa d’en Tres Botons (8.11.12)  
Sessió de contes a la Biblioteca.

Els dos pessebres (teatre nadalenc)
Alumnes de 5è i 6è.

El sabater somiatruites (31.01.13)  
Sessió de contes a la Biblioteca

La fugida del pintor Li (23.05.13)  
Sessió de contes a la Biblioteca

El flautista d’Hamelín (2/3.05.13) 
Alumnes de 1r i 2n.

Las Aventuras de Don Quijote 
(15/19.04.13): 
Alumnes de 3r i 4t

REPRESENTACIONS  
TEATRALS

PLA EDUCATIU 
D’ENTORN

L’ANGLÈS  
A L’ESCOLA

SORTIDES 
CURS 2012-2013

Des de fa molts anys l’escola 
dóna molta importància a les 
representacions teatrals dels 

alumnes. El curs 2012-2013  
els alumnes van participar 

en alguna d’aquestes 
representacions:

Infantil
Castanyada a l’Alberg Torre Ametller, 
assitència a diferents obres de teatre com 
«El Patufet» (P3), «La Rinxols d’Or» (P4), 
«El Ratolí Pérez» (P5), excursió al Zoo i als 
bombers (P4), colònies de 2 dies a una casa 
de colònies, visita al Museu de la Xocolata 
(P3), tres sortides de tot el dia a cada curs...

Primària
Assistència a diferents obres de teatre com 
«Pica que Pica» (1r-2n), «Guillem Tell»(5è-6è), 
visita a museus com MBA (1r-2n), Museu 
d’Invents de Barcelona (1r-2n), Cosmocaixa 
(3r-4t), colònies de finals de curs (els 
alumnes de 6è van anar a Port Aventura 
com cada any), Colònies de 2 dies (1r) i 
de tres dies (de 2n a 6è), Zoo i Aquàrium 
de Barcelona (1r-2n, respectivament),  
Montserrat amb Cremallera (1r-2n), Castell 
de Gelida (3r-4t), Mercabarna (3r-4t), Esports 
a la platja (3r-4t), Parc Agrari (5è), Illa 
Fantasia (5è-6è), Parlament de Catalunya 
(6è),...

De les diverses activitats educatives 
organitzades per l’Ajuntament destaquem 
la nostra participació en: curses 
d’orientació, itinerari pel riu, visita a la 
deixalleria, xerrades per a l’educació del 
consum, Concurs Narcís Lunes i Boloix, 
visita a la biblioteca les Voltes, mobilitat 
segura, jornades d’atletisme, visita a 
l’Ajuntament,…

3ª auxiliar de conversa  
de llengua anglesa
Durant el curs 2012-2013 l’escola ha acollit 
la tercera auxiliar de conversa des de que 
es va començar l’experiència en el curs 
2010-2011. Aquest curs ha estat la Maddy, 
d’origen australià.
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PLA DE  
LECTURA

PREMIS I 
RECONEIXEMENTS

CANALS DE 
COMUNICACIÓ

A més a més de l’estona 
quasi diària de lectura, 
practicada a les aules de 
primària, s’han realitzat les 
activitats programades en 
el Pla de Lectura del nostre 
centre pel foment de la 
lectura previstes:

El curs 2012-2013 els alumnes 
de l’escola han participat 
en diferents concursos i va 
obtenir els següents premis:

La Fundació i l’escola utilitza diferents 
canals de comunicació:

t Maletes i carpetes viatgeres

t Maleta de còmics (5è-6è)

t Vers de cada dia

t Apadrinament lector (alumnes de 
6è amb 1r)

t Biblioenigmes i biblioglífics

t Aproximació a la lectura d’obres 
clàssiques

t Premi del Pla Català de l’Esport a l’Escola 
pel projecte esportiu del Col·legi Sant 
Vicenç

t Premi musical per l’escola: concurs de 
dibuixos que organitza l’empresa Unión 
Musical (grup Adagio)

t Primer Premi de la 2ª edició de la Ronda 
de llibres (Baix Llobregat)

t Primer Premi del II Certamen de Dibuix 
Infantil (Associació Amics dels Àngels de 
Barcelona)

t Sis premis del vuit possibles en la 
28a edició del Concurs literari Narcís 
Lunes:els dos primers premis de poesia, 
els dos finalistes de poesia i els dos 
primers premis de prosa.

t Revista Nosaltres (trimestral)

t Butlletí mensual

t Pàgina web (www.csantvicens.cat)

t Blogs (per cada cicle)

t E-mails
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COMISSIONS  
DE TREBALL

Fins el curs 2012-2013 les comissions de treball de l’escola 
depenien directament de la Junta de l’ACPF. A mitjans dels curs 
2012-2013 es va decidir que les comissions passessin a dependre 
de l’AMPA com es fa en altres escoles i com a conseqüència 
també del canvi d’associació a Fundació.

AMPA

Reutilització  
de llibres

Comunicació

Economia*

Menjador  
i acollida

Extraescolars

Manteniment

Escola-Família

Casal  
d’Estiu

Les Comissions de Treball estan formades per pares i mares de 
l’escola que de forma voluntària i desinteresada dediquen part del 

seu temps a la comissió a la qual pertany.

Una vegada al mes totes les comissions es reuneixen per parlar de 
les activitats realitzades i planificar-ne de noves sempre buscant 

el màxim consens i respectant els pressupostos assignats.

* La comissió 
d’economia passa 
a formar part del 
Patronat.
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VISITES A LA WEB 
DE L’ESCOLA

> 10.000

Butlletí  
mensual
EN FORMAT DIGITAL

COMUNICATS  
A LES FAMÍLIES VIA

e-mail

Comunicació
La Comissió de Comunicació ha treballat en diferents 
aspectes: seguiment i actualització de la pàgina web, 
finançament de la web mitjançant publicitat, recuperació del 
«butlletí» mensual en format digital, edició d’un nou catàleg 
per l’escola, iniciació al projecte paper «zero», disseny de la 
imatge corporativa de la Fundació,…

Membres de la C.Comunicació: Miquel Angel Olaya i Joan Pastor

Casal d’estiu
Per tercer any consecutiu L’Esplai Flor de Neu ha gestionat el 
casal d’estiu 2013. També es va fer per primera vegada una 
prova pilot d’engegar un casal pel mes de setembre amb una 
participació de 22 alumnes.

Membres de la C. Casal d’Estiu: Jordi Berga

COMISSIONS  
DE TREBALL

Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4 Setmana 5

60 90 90 82 70

Assistència al Casal d’estiu 2013 
(alumnes / setmana)
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Escola-Família
La Comissió de Escola-Família organitza 
actes destinats a fomentar espais de trobada 
entre els diferents estaments de la comunitat 
educativa especialment les famílies. Durant 
el curs 2012-2013 destaquem els següents 
actes:

t Festa de la Castanyada (28.10.12). Excursió 
a l’ermita del Remei amb una participació de 
47 persones.

t Mostra de Pessebres (11.01.13). Les 
famílies van realitzar 25 pessebres dins d’una 
caixa de sabates.

t Festa de la Primavera (07.04.13) amb 
tallers de maquillatge, mural, papiroflèxia, 
jocs d’equilibri, hockey i un inflable a la pista. 
Hi van participar un centenar d’alumnes.

Extraescolars
La Comissió d’Extraescolars treballa per oferir activitats 
lúdiques-esportives als alumnes del Col·legi Sant Vicenç fora 
de l’horari lectiu (17h-18h) de dilluns a dijous. Les activitats 
que s’ofereixen asseguren la continuïtat pedagògica entre 
horari escolar i extraescolar i també es vetlla per donar un 
servei de qualitat, alternatiu a altres activitats que fan altres 
entitats de l’entorn. De forma puntual es promouen activitats 
amb altres centres educatius.  

Membres de la C. Extraescolars:  
E. Reina, A. Recasens, M. Giralt, Y. 
Carrasco, J. Folqué, R. Bartés, L.O. Castilla

COMISSIONS  
DE TREBALL

t Festa de la bicicleta (2.06.13). Es van fer 
3 recorreguts com ja és tradicció en els 
darrers anys i en funció de l’edat i les ganes 
de cada nen. Els recorreguts mitjà i llarg es 
van fer per la llera del riu fins a Sant Boi i 
Cornellà respectivament. El recorregut petit 
es va fer pels carrers del poble.

t Sopar a la fresca (09.06.13). Tot i haver 
tingut un matí molt plujós es va poder 
fer el sopar a la fresca. Va comptar a la 
participació de 250 persones. Es va jugar a 
Bingo i hi va haver ball fins a les 2.30h de la 
matinada. 

Membres de la C. Escola-Família: Y. Artigas, E. Gómez, 
A. Rodríguez, C. Abad, E. Mèlich, E. Reina, J. Galván, M.J. 
Romero, M. Rubio, N. Marín, P. Ribelles, V. Ragghianti, V. 
Zapata.

Durant el curs 
2012-2013 més de 
145 alumnes han 
participat en les 
diferents activitats 
extraescolars.

HORARI
de 17h-18h,  
de dilluns  
a dijous

t Expressió creativa

t Aeròbic amb ball

t Escriptura digital

t Futbol Sala

t Bàsquet

t Iniciació a l’esport

t Esports alternatius
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COMISSIONS  
DE TREBALL

Manteniment
La Comissió de Manteniment vetlla per 
mantenir l’edifici en bon estat i proposa 
accions preventives o mesures d’estalvi 
energètic. Entre les actuacions realitzades el 
curs 2012-2013 destaquem:

t Esporga dels arbres del pati (es fa cada 
any)

t Instal·lació d’una malla per fer ombra al 
pati infantil

t Preparació de d’un taller de jocs pels 
alumnes de 1r-2n de primària.

t Control d’esquerdes (no greus) en algunes 
parets de l’edifici.

t Pintar de blanc les parets exteriors del 
pati

t Instal·lació d’una pissarra digital a l’aula 
de plàstica

Menjador i acollida
L’acollida i el menjador són serveis complementaris que 
ofereix l’escola als alumnes.  La Comissió del Menjador i 
Acollida vetlla pel bon funcionament del servei: atenció 
als alumnes, bona coordinació i treball en equip, ofereix 
una alimentació saludable i equilibrada, i fomenta un 
ambient respectuós, dinàmic i lúdic. El funcionament 
d’aquesta comissió està reglat en les NOF (RRI) del Centre.

Actuacions realitzades per la C. Menjador i Acollida

t Revisió trimestral dels menús

t Comprar de plats, coberts i altres estris  
necessaris pel dia a dia

t Xocolada per Carnestoltes

t Pla d’evacuació

t Tallers als migdia

t Presentació de noves mares a la C. Menjador 

t Reparació del mobiliari del cicle mitjà

t Reparació de canonades d’aigües 
residuals entre els vestidors i l’edifici 
principal 

t Desembussar les canonades de desaigüe 
de la cuina 

t Instal·lació (a finals de curs) de les 
pissares digitals a primària i substituir les 
pissarres d’infantil.

Membres de la C. Manteniment: M.A. Sangüesa, 
Vicente Zapata

EDIFICI CONSTRUÏT L’ANY 

1992

El 21.11.12 a les 
17.30h es va fer la 
inauguració formal 
de la cuina in-situ. 
La valoració que se’n 
fa a finals de curs és 
molt positiva.

Membres de la C.Menjador i Accollida: 
M. Vila, G. Balcells, S. Morato, M. Duch, 
I. Serrano, Mª Carmen Porcel, M. 
Lluveres, J. Folqué

186
menús  
diaris
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LLIBRES DISTRIBUÏTS  
ENTRE 3R i 6È

> 1.300

ESTALVI PER ALUMNE  
EN UN CURS

145 €

LLIBRES DE

Català, Castellà, 
Anglès, Música, 
Religió i 
Matemàtiques

Reutilització de llibres
La Comissió de Reutilització de Llibres és responsable 
per portar a terme les diferents tasques necessàries per 
oferir un bon servei a les famílies. Les principals funcions 
d’aquesta comissió són vetllar per mantenir els llibres 
en bon estat i comprar-ne de nous quan sigui necessari, 
establir les quotes que han de pagar les famílies per la 
compra de llibres nous, avaluar els llibres a finals de curs 
i etiquetar el nous llibres. En el curs 2012-2013 destaquem 
les següents actuacions realitzades:

t Reunions informatives amb les famílies que s’incorporen 
al projecte de reciclatge (3r).

t Compra de llibres nous a partir de l’avaluació feta pels 
mestres (maig 2013).

t Establiment de la quota pel curs 2013-2014 (32€/alumne)

t Excloure el llibre de medi de 5è-6è del sistema de 
reciclatge

t Avaluació de tots els llibres del sistema de reciclatge 
durant el juliol i distribució/assignació dels mateixos pel 
curs 2013-2014.

Membres de la C.Reutilització de Llibres: J.M. Aymerich, N. Marín, M. 
Bermúdez, J. Capdevila, F. López, J. Folqué, A. Recasens, R. Bartés.
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98,7

16,8

98

24,3

100

30,4

96

18,1

100

27,6

100

24,2

100

54,8

99,3

25

Alumnes que superen les àrees, en %
Percentatge d’alumnes que superen les diferents àrees, les instrumentals i les demés, en els 
diferents cicles de l’Etapa de Primària

Alumnes que superen les àrees amb excel·lècia, en %
Percentatge d’alumnes que superen les diferents àrees amb excel·lència, les instrumentals  
i les demés, en els diferents cicles de l’Etapa de Primària

RESULTATS ALUMNES 
CURS 2012-2013

Català Castellà Anglès Matemàtiques Coneixem. 
del medi

Ed. Artística Ed. Física Religió

Català Castellà Anglès Matemàtiques Coneixem. 
del medi

Ed. Artística Ed. Física Religió
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RESULTATS ALUMNES 
CURS 2012-2013

87,8 91,9
97,9

87,8
91,9

97,9

44,9 42,9
34,7

85,2
92,7 92,9

41,2

58,4

32,9

77,4
84,3 84,8

33,2

45,7

23,8

77,1
87,8

98

83,3
87,8

100

83,6
89,8

95,9

Resultats de competències bàsiques al finalitzar la primària
Percentatge d’assoliment de les competències bàsiques al finalitzar la primària dels darrers 
tres cursos. Resultats globals.

Assoliment de les competències bàsiques en Llengua Catalana
Percentatge d’assoliment de les competències bàsiques en Llengua Catalana al finalitzar la 
primària dels darrers tres cursos, comparant amb les escoles de la nostra tipologia i amb la 
mitjana de Catalunya. Resultats globals i alumnat amb nivell alt.

Català Castellà Anglès Matemàtiques

2010-11 2011-12 2012-13

2010-11

Català, CSV Català  
nivell alt, CSV

2011-12

Millors centres Català alt, 
millors centres

2012-13

Mitjana de 
Catalunya

Català alt, 
mitjana de 
Catalunya
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83,3
87,8

100

60,4 61,3
71,4

89,9 87,2
92,6

55,1 52,4

41,4

78,2
72,6

81

37,8
32,3

24,7

Assoliment de les competències bàsiques en Llengua Anglesa
Percentatge d’assoliment de les competències bàsiques en Llengua Anglesa al finalitzar la 
primària dels darrers tres cursos, comparant amb les escoles de la nostra tipologia i amb la 
mitjana de Catalunya. Resultats globals i alumnat amb nivell alt.

2010-11 2011-12 2012-13

Anglès, CSV Anglès  
nivell alt, CSV

Millors centres Anglès alt, 
millors centres

Mitjana de 
Catalunya

Anglès alt, 
mitjana de 
Catalunya

77,1

87,8
98

45,8 38,8

28,6

86,1
90,3 92,9

45,4
46,2

32,5

77,8 81
85,8

35,8 34,9
24,4

Assoliment de les competències bàsiques en Llengua Castellana
Percentatge d’assoliment de les competències bàsiques en Llengua Castellana al finalitzar la 
primària dels darrers tres cursos, comparant amb les escoles de la nostra tipologia i amb la 
mitjana de Catalunya. Resultats globals i alumnat amb nivell alt.

2010-11 2011-12 2012-13

Castellà, CSV Castellà  
nivell alt, CSV

Millors centres Castellà alt, 
millors centres

Mitjana de 
Catalunya

Castellà alt, 
mitjana de 
Catalunya

RESULTATS ALUMNES 
CURS 2012-2013
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83,6
89,8

95,9

46,9
53,1

30,6

89,1 89,9 92,2

40
44,9

33

81,5 81,9 85

31,7
36,9

25,2

Assoliment de les competències bàsiques en Matemàtiques
Percentatge d’assoliment de les competències bàsiques en Matemàtiques al finalitzar la 
primària dels darrers tres cursos, comparant amb les escoles de la nostra tipologia i amb la 
mitjana de Catalunya. Resultats globals i alumnat amb nivell alt.

2010-11 2011-12 2012-13

Matemàtiques, 
CSV

Matemàtiques  
nivell alt, CSV

Millors centres Matemàtiques 
alt, millors 
centres

Mitjana de 
Catalunya

Matemàtiques 
alt, mitjana de 
Catalunya
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DADES ECONÒMIQUES  
2012-2013

A continuació es presenten les dades referents 
al curs 2012-2013 a data 31.08.2013. Aquestes 
dades han estat auditades per l’empresa.

ACTIU Saldo a 31.08.13

Actiu no corrent 1.894.150,35

Immobilitzat intangible 3.461,25

Immobilitzat material 1.860.689,10

Inversions en empreses del 
grup i associades a llarg 
termini

30.000,00

Actiu corrent 358.881,22

Usuaris, patrocinadors i 
altre comptes a cobrar

75.940,97

Inversions financeres a curt 
termini

143.122,95

Periodificacions a curt 
termini

35.698,27

Efectiu i altres actius 
líquids equivalents

104.119,03

Total actiu 2.253.031,57

PATRIMONI NET 
I PASSIU Saldo a 31.08.13

Patrimoni net 1.653.715,45

Fons propis 1.653.715,45

Excedents de l’exercici (176.440,96)

Aportacions per compensar 
pèrdues

193.119,28

Passiu no corrent 449.827,76

Deutes a llarg termini 449.827,76

Passiu corrent 149.488,36

Deutes a curt termini 52.419,36

Creditors comercials i 
altres comptes a pagar

59.587,93

Periodificacions a curt 
termini

37.481,97

Total patrimoni  
net i passiu 2.253.031,57

Balanços consolidats
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OPERACIONS CONTINUADES Saldo a 31.08.13

Import net de la xifra de negocis 1.810.176,04

Aprovisionaments (472.906,23)

Altres ingressos de les activitats 6.330,81

Despeses de personal (1.292.556,42)

Altres despeses d’explotació (163.579,66)

Amortització d’immobilitzat (57.157,21)

Altres resultats 1.544,40

Resultats d’explotació (168.148,27)

Ingressos financers 3.216,23

Despeses financeres (11.508,92)

Resultat financer (8.292,69)

Resultat abans d’impostos (176.440,96)

Impostos sobre beneficis 0,00

Resultat de l’exercici (176.440,96)

Comptes de pèrdues i guanys
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C/ Antoni Gaudí, 8

08620 Sant Vicenç dels Horts

Tel. 936 561 569 · Fax 93 656 41 35

www.csantvicens.cat

info@csantvicens.cat

FUNDACIÓ EDUCATIVA
ESTEVE CASALS

COL·LEGI
SANT VICENÇ

ESTEVE CASALS
FUNDACIÓ EDUCATIVA

FUNDACIÓ EDUCATIVA
ESTEVE CASALS

COL·LEGI
SANT VICENÇ

ESTEVE CASALS
FUNDACIÓ EDUCATIVA


