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En nom de la Fundació Educa va Esteve Casals, us dono la benvinguda al curs 2020-2021.
Iniciem un curs únic, marcat per la pandèmia mundial que estem vivint. L’estructura
organitza va de l’escola i el funcionament dels seus òrgans de govern i coordinació són molt
diferents als del curs passat, i s’han adaptat a les mesures sanitàries enfront de la Covid-19
que ens han indicat els departaments de Salut i d’Educació.
Aquest any també és diferent perquè s’inicia un projecte amb un nou Equip Direc u que ha
treballat de valent des del mes de juliol per preparar el nou curs i ha redactat un Pla
d'organització que forma part de la Programació anual del centre i que regirà el
funcionament del col·legi al llarg d’aquest curs. Tant l’AMPA com la Fundació han par cipat
en la seva redacció i han ajustat els objec us i les actuacions de les seves programacions
anuals, treballant units per tal que es compleixin les mesures de prevenció, higiene i
promoció de la salut. L’objec u comú és poder tenir una escola sanitàriament segura i
pedagògicament i socialment proﬁtosa. La Fundació, per tant, ndrà com a objec u
prioritari dur a terme al llarg de tot el curs un seguiment de la implementació, actualització i
difusió de les actuacions previstes en aquest Pla d’organització de centre.
El camí ﬁns al dia d’avui no ha estat fàcil. L’Administració no ens posa les coses fàcils. Ens
costa viure en la incertesa -que és sinònim d’inseguretat-, i això ens fa presents les nostres
pors i debilitats. Per aquesta raó, voldria agrair a tota la comunitat educa va l’esforç que
està fent per preparar l’inici de curs, tot i els grans canvis que hi ha hagut en l’organització de
l’escola.
En la primera reunió del Patronat de l’any passat vaig manifestar que estava tranquil perquè
nc la certesa que no estem sols i que Déu ens ajuda en la ges ó de l’escola. Avui, tot i les
diﬁcultats, ho con nuo creient, i puc assegurar-vos que afrontem l’inici del curs amb pau. La
pandèmia mundial que vivim ens fa present la mort i la nostra pe tesa, però crec que també
té algun aspecte posi u, perquè ens ha fet valorar la vida, ens ha fet créixer com a persones i
ens ha unit com a comunitat educa va.
Per això, especialment en aquest curs, us convido a treballar units, a fer comunitat. A fer-nos
costat els uns als altres, perquè el futur és incert i de ben segur que al llarg de l’any
passarem per moments di cils en els quals necessitarem l’ajut de l’altre. En aquest sen t,
podeu comptar sempre amb mi per ajudar-vos en tot el que necessiteu.
El nostre Caràcter propi parla de l’ac tud d’acolliment, en especial d’acollir les persones amb
més diﬁcultats. El 14 de setembre vam poder viure un moment històric, quan, després de
més de sis mesos, els nostres alumnes van retornar a l’escola. Per aquest mo u us convido, i
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em convido a mi mateix, a treballar aquest curs per tal que els alumnes i les famílies se
sen n acollides amb amor pedagògic. Acollir una persona amb una mirada d’amor va més
enllà de qualsevol corrent pedagògic i projecte educa u. Aquesta mirada té la capacitat de
commoure el cor, de transformar-lo, perquè una persona que se sent es mada se sent
acollida i experimenta la veritable pau.
Aquest curs també es recordarà per la impossibilitat d’accedir al recinte de l’escola per part
de les famílies. Per aquest mo u, caldrà fer un gran esforç per comunicar a tots els pares i
les mares el treball que es duu a terme amb l’alumnat del col·legi i en els moments que
nguem grups conﬁnats. No sabem si aquest curs podrem convocar la Jornada de Portes
Obertes presencialment, i, per tant, cal potenciar la campanya de difusió del Projecte
educa u del centre al llarg de tot el curs.
És molt important tenir present que estem vivint també una crisi econòmica que està
afectant moltes de les nostres famílies, i que, en conseqüència, caldrà dissenyar una
previsió econòmica que ngui en compte aquestes circumstàncies. En aquest sen t,
convindria que els diferents òrgans de coordinació i ges ó de l’escola proposessin noves
fonts d’ingressos per a poder ajudar les famílies amb més diﬁcultats.
Finalment, m’agradaria demanar-vos que feu costat i ajudeu el nou Equip Direc u, format
per la Mònica, la Laia i el Manel. Sé que han passat per moments complicats, plens de
dubtes i neguits, i comencen la seva tasca en un curs molt di cil. Però crec que aquestes
diﬁcultats els han unit i han treballat molt i força bé ﬁns al dia d’avui, ocupats en la
preparació de tota l’organització de l’escola. Tenen tot el suport de la Fundació, i
con nuarem treballant junts amb el propòsit que puguin desenvolupar durant dels propers
anys un Pla estratègic d’acord amb el Projecte educa u i Caràcter propi del nostre centre.
Moltes gràcies, i que ngueu un bon inici de curs!
Sergi Sales
President de la Fundació Educa va Esteve Casals
Sant Vicenç dels Horts, 27 d’octubre de 2020
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OBJECTIUS PREFERENTS DEL CURS

1. Dur a terme un seguiment de la implementació, actualització i difusió de les actuacions
previstes en el Pla d’organització de centre.
2. Acompanyar el nou Equip Direc u en la redacció del Pla estratègic d’acord amb el Projecte
educa u i el Caràcter propi del centre.
3. Preparar el relleu del personal de manteniment del centre.
4. Millorar la coherència entre els diferents serveis escolars que ofereix el centre.
OBJECTIUS DE CONTINUÏTAT

5. Preparar els pressupostos del curs 2021-2022 d’acord amb el context de crisi econòmica
actual.
6. Cercar fonts d’ingressos per a poder ges onar les ajudes econòmiques per a les famílies.
7. Fer difusió de les actuacions que duu a terme la Fundació.
8. Impulsar la campanya de difusió del centre.
9. Impulsar l’organització de les d’ac vitats forma ves per a les famílies previstes en el Pla
d’organització de centre.
10. Par cipar en les diferents reunions de coordinació, ges ó i govern del centre.
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OBJECTIU 1. Dur a terme un seguiment de la implementació, actualització i difusió de les

actuacions previstes en el Pla d’organització de centre.
Accions

Responsables i
recursos

Temporització
i seguiment

Criteris
d’avaluació

Vetllar pel seguiment i realització de les
actuacions
previstes en el Pla
d’organització.
Equip Titular
Actualitzar el Pla d’organització d’acord
amb la norma va dels departaments de
Salut i d’Educació.

Reunions
setmanals

Valoració del
professorat i les
famílies

Donar a conèixer el Pla d’organització als Comissió de
Comunicació
membres de la comunitat educa va.
OBJECTIU 2. Acompanyar el nou Equip Direc u en la redacció del Pla estratègic d’acord amb

el Projecte educa u i el Caràcter propi del centre.
Accions

Responsables i
recursos

Revisar el Pla estratègic per tal que
reculli els aspectes més importants del Equip Direc u
Titular
Projecte educa u de l’escola, d’acord Comissió PEC i CP
amb el seu Caràcter propi.

Temporització
i seguiment

Trimestral

Criteris
d’avaluació

Existència del
Pla estratègic
2021-2024

OBJECTIU 3. Preparar el relleu del personal de manteniment.

Accions

Responsables i
recursos

Establir el perﬁl del candidat i fer pública
Equip Titular
la convocatòria a la vacant.
Tresorer

Fer les entrevistes i escollir el candidat.

Temporització
i seguiment

1r trimestre

Criteris
d’avaluació

Valoració del
candidat
escollit
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OBJECTIU 4. Millorar la coherència entre els diferents serveis escolars que ofereix el centre.
Responsables i
recursos

Accions

Revisar la norma va i organització dels
serveis escolars del centre (acollida, Comissió PEC i CP
E. Direc u
extraescolars i menjador).
Actualitzar el con ngut de les NOFC
referent als serveis escolars i fer-ne
difusió.

Coordinadors dels
serveis escolars.

Temporització
i seguiment

Reunions
bimensuals

Criteris
d’avaluació
Actualització i
difusió de
l’apartat de les
NOFC referent
als serveis
escolars

OBJECTIU 5. Preparar els pressupostos del curs 2021-2022 d’acord amb el context de crisi

econòmica actual.
Accions

Responsables i
recursos

Temporització
i seguiment

Analitzar els resultats de l’auditoria del curs Auditors
Administrador
2019-2020.

1r trimestre

Presentar al Patronat l’auditoria i l’aprovació
dels comptes del curs 2019-2020.

2n trimestre

Recollir les necessitats de l’escola en els Tresorer
Administrador
diferents àmbits, tenint en compte els Titular
objec us del PEC i les actuacions del Pla
d’organització de centre.

2n i 3r
trimestre

Preparar la previsió dels pressupostos
2021-2022.

3r trimestre

Criteris
d’avaluació

Realització de
les accions i
aprovació dels
pressupostos

OBJECTIU 6. Cercar fonts d’ingressos per a poder ges onar les ajudes econòmiques per a les

famílies.
Accions

Responsables i
recursos

Cercar fonts d’ingressos externes
(donacions).
Analitzar les dades aportades per les
famílies sol·licitants.
Seleccionar, assignar i comunicar les
par des econòmiques a cada família.

Tresorer
Administrador
Patronat

Temporització
i seguiment

1r trimestre

Anual

Criteris
d’avaluació

Realització de
les accions i
aprovació del
Patronat
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OBJECTIU 7. Fer difusió de les actuacions que duu a terme la Fundació.
Responsables i
recursos

Temporització i
seguiment

Redactar les no cies de la Fundació a:
- Butlle digital (Newsle er).
- Revista Nosaltres.

Titular

Mensual
Semestral

Índex de
par cipació

Redactar la Memòria Anual del curs
2019-2020 i revisar-ne el con ngut i format
per a la Jornada de Portes Obertes.

E. Titular

Trimestral

Existència de la
memòria

Accions

Criteris
d’avaluació

OBJECTIU 8. Impulsar la campanya de difusió del centre.
Accions

Par cipar en la Mostra d’En tats.

Responsables i
recursos

Temporització i
seguiment

Patronat
C. Comunicació

1r trimestre

Realització i
valoració de les
accions

1r-2n trimestre

- Índex de
par cipació de
les famílies i
dels mestres
- Nombre de
matrícules

1r trimestre

- Índex
d’inscripcions a
P3

AMPA

Preparar i dur a terme la JPO (20 de març).

E. Titular

Fer arribar propaganda a les escoles bressol.

E. Titular

C. Comunicació

C. Comunicació

Criteris
d’avaluació

OBJECTIU 9. Impulsar l’organització de les d’ac vitats forma ves per a les famílies previstes

en el Pla d’organització de centre.
Accions

Programar, organitzar i fer difusió de les
ac vitats forma ves per a les famílies
previstes en el Pla d’organització de
centre:
1. Promoció de la salut enfront de la
Covid-19.
2. Acollida emocional de l'alumnat.
3. Formació digital.

Responsables i
recursos

Equip Titular
Comissió
Escola-Família
Comissió PEC i CP

Temporització
i seguiment

Trimestral

Criteris
d’avaluació

- Índex de
par cipació
- Valoració de
les xerrades
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OBJECTIU 10. Par cipar en les diferents reunions de coordinació, ges ó i govern del centre.
Reunions de coordinació, ges ó i govern

Responsables i
recursos

Temporització
i seguiment

Criteris
d’avaluació
Valoració en la
Memòria Anual
de la Fundació

Patronat

Patrons de la
Fundació

Trimestral

Equip Titular

Membres de
l’Equip Titular

Setmanal

AMPA

Membres de
l’AMPA

Mensual

Comissió PEC i CP

Comissió PEC i CP

Mensual

Consell Escolar del Col·legi Sant Vicenç

Membres del
Consell Escolar

Consell Escolar dels Salesians

Assemblees de tulars de la Fundació
d’Escoles Cris anes de Catalunya

Trimestral
Trimestral

Reunions d’inici de curs amb les famílies
Claustre de Professors d’inici i ﬁnal de curs

Realització i
seguiment de
les accions en
les actes

1r trimestre
President del
Patronat

1r i 3r
trimestre
Bianual

Índex de
par cipació
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4.1. PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

Composició del Patronat
El Patronat és l'òrgan de govern i d'administració de la Fundació, la representa i ges ona, i
assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels ﬁns fundacionals.
Es reuneix en reunió ordinària un cop per trimestre i en reunió extraordinària les vegades
que calgui. És un òrgan col·legiat cons tuït pels membres següents:
ᴏ President: Sergi Sales (

tular del centre)

ᴏ Vicepresident: Joan Pastor (president de l’AMPA)
ᴏ Tresorer: Ferran González (membre de l’AMPA)
ᴏ Secretari: Jesús Churio (mestre jubilat)
ᴏ Consiliari: Mn. Anton Roca (rector de la parròquia de Sant Vicenç Màr
ᴏ Vocal: Manel Vidal (director pedagògic)
ᴏ Vocal: Roger Bartés (mestre)
ᴏ Vocal: Gemma Balcells (vicepresidenta de l’AMPA)
ᴏ Vocal: Noelia Aparicio (mare de l’escola)

r)
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Reunions del Patronat

Temporització

Accions principals

Presentació i aprovació, si escau, de:
1r trimestre
(27 octubre)

2n trimestre
(23 febrer)

3r trimestre
(13 de juliol)

- Programació General Anual del Patronat 2020-2021 (S. Sales)
- Programació General Anual del centre (M. Vidal)
- Programació General Anual de l’AMPA (J. Pastor)

- Presentació de l’auditoria (F. González)
- Aprovació dels comptes del curs 2019-2020 (F. González)
- Seguiment del grau d’assoliment dels objec us de les programacions
generals anuals de:
a) Patronat (S. Sales)
b) AMPA (J. Pastor)
c) Col·legi (M. Vidal)
d) Administració (C. Abad)

- Presentació i aprovació dels pressupostos del curs 2021-2022
(F. González)
- Aprovació de les tarifes i preus del curs 2021-2022 (F. González)
- Presentació i aprovació, si escau, de les memòries generals anuals de:
a) Patronat (S. Sales)
b) AMPA (J. Pastor)
c) Col·legi (M. Vidal)
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4.2. EQUIP TITULAR
Té la funció de coordinar, impulsar i realitzar un seguiment de les actuacions dels diferents
òrgans de direcció del centre. Es reuneix un cop a la setmana i està format per:
ᴏ Manel Vidal

(patró i director pedagògic)

ᴏ Joan Pastor (patró i president de l’AMPA)
ᴏ César Abad (administrador)
ᴏ Sergi Sales

(patró i tular del centre)

4.3. COMISSIÓ PEC I CARÀCTER PROPI
Composició de la Comissió
Formada per membres del Patronat i de l’AMPA, té la funció de donar a conèixer el Caràcter
propi del centre i vetllar perquè aquest document sigui la font d’inspiració del seu Projecte
educa u. La seva composició és i nerant, d’acord amb els objec us que s’hagin de tractar. Es
reuneix un cop cada dos mesos i està formada per:
ᴏ Roger Bartés (patró i mestre de l'escola)
ᴏ Jaume Folqué

(mestre de l’escola)
ᴏ Jesús Churio (patró i exmestre)
ᴏ Manel Vidal (patró i director del centre)
ᴏ César Abad (administrador)
ᴏ Joan Pastor (president de l’AMPA)
ᴏ Sergi Sales (patró i tular del centre)
Objec us
- Millorar la coherència entre els diferents serveis escolars que ofereix el centre:
extraescolars, acollida i menjador.
- Acompanyar a la Comissió Escola-Família de l’AMPA en l’organització de les ac vitats
forma ves per a les famílies previstes en el Pla d’organització de centre.
- Revisar el Pla estratègic per tal que reculli els aspectes més importants del Projecte
educa u de l’escola, d’acord amb el seu Caràcter propi.
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4.4. ESCOLA DE FAMÍLIES
La Fundació té com a ﬁnalitat la promoció, organització o realització de diverses ac vitats
relacionades amb l’educació, com ara conferències i seminaris (ar cle 6.3. dels estatuts). Per
això col·labora amb l’AMPA (Comissió Escola-Família) i promociona xerrades per a pares i
mares del centre i de la població. Aquest curs prioritzaran les formacions recollides en el Pla
d’organització respecte a les mesures enfront de la Covid-19 i la formació online davant d’un
possible conﬁnament. Aquestes mesures són:
1. Promoció de la salut enfront de la Covid-19.
2. Acollida emocional de l'alumnat.
3. Formació digital.
4.5. CALENDARI DE REUNIONS I ACTIVITATS
A con nuació, es mostra el calendari d’algunes de les reunions i/o ac vitats en què
par cipen els diferents membres del Patronat:
Octubre

Març

5 AMPA

8 AMPA

27 Patronat

20 JPO

Novembre

24 Comissió PEC i CP

2 AMPA

Abril

25 Comissió PEC i CP

12 AMPA

30 AMPA

28 Comissió PEC i CP

Gener

Maig

11 AMPA

3 AMPA

27 Comissió PEC i CP

31 AMPA

Febrer

Juny

8 AMPA

9 Comissió PEC i CP

23 Patronat

Juliol
5 AMPA
13 Patronat
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