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NOU BUTLLETÍ A LES FAMÍLIES 
 
Recuperem una publicació senzilla i informativa, que ja havíem fet anteriorment, i que 
intenta ser un mitjà vàlid de comunicació de l’escola amb les famílies. Aquest canal 
informatiu pretén tenir certa periodicitat i ser el complement d’altres publicacions que el 
Col·legi Sant Vicenç promou. Properament s’anirà editant a la pàgina web de l’escola. 
 
DIADA DE LA PAU 
 
El passat 30 de gener ens vam adherir a la celebració del Dia Escolar de la No-
violència i la Pau, creat l’any 1964 pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal, una 
proposta que moltes escoles d’arreu del món han acollit amb simpatia. 
 
Tots els mestres i alumnes del centre vàrem participar, al pati de l’escola (11.15 h), en 
una “mobilització o acció instantània” (en anglès, flashmob), amb un contingut musical i 
poètic. La iniciativa va ser força enriquidora per a tothom i ens anima a treballar 
conjuntament per la pau. 
 

 
 
ENS VISITA LA GEMMA PUIG 
 
La meteoròloga de TV3 Gemma Puig ens va visitar una tarda de febrer amb el propòsit 
de dirigir una sessió d’aprenentatge i de joc, destinada a l’alumnat de 2n curs de 



 

primària, sobre diversos aspectes de la meteorologia. L’experiència ha estat fantàstica i 
esperem que es torni a repetir.  
 
CONTES A LA BIBLIOTECA 
 
Adreçada a totes les famílies, va tenir lloc a la biblioteca Ramon Folch, el 9 de febrer 
passat, la sessió de contes en horari no lectiu corresponent al 2n trimestre. Mestres i 
alumnes dels cicles mitjà i superior van escenificar i estrenar l’obreta El ninot de neu. 
També va actuar la Coral Xerinola del Centre Catòlic, dirigida per Ester Castellón, a qui 
agraïm la seva col·laboració. Recordem que les sessions de contes són una de les 
activitats d’animació lectora incloses en el Pla de lectura del centre. 
 
BONS RESULTATS ACADÈMICS 
 
La inspecció educativa ens ha felicitat recentment pels bons resultats obtinguts en 
l’adquisició de les competències bàsiques. Pensem que és un reconeixement a la tasca 
feta pel professorat i les famílies, com també a la col·laboració mútua entre ambdós 
estaments del centre. 
 
FESTA DE CARNESTOLTES 
 
Com cada any, hem celebrat aquesta 
festa amb alegria i força gatzara. Al llarg del 
matí del divendres 17 de febrer es van fer 
diferents tallers encaminats a preparar les 
nostres disfresses per a la rua, l’animació i el 
ball de la tarda. Els nens i nenes d’infantil i 
cicle inicial ballaren al pati amb les cançons 
d’un grup d’animació format per mestres del 
centre, i els del cicle mitjà i superior, 
congregats al teatre del “submarí”, van 
intervenir en les actuacions musicals que 
havien preparat amb anterioritat.  
 
ENS VISITARÀ L’ESCRIPTOR MIQUEL DESCLOT 
 
Miquel Creus i Muñoz (Barcelona, 1952), més conegut com a Miquel Desclot, ha 
acceptat la invitació de visitar la nostra escola el pròxim 9 de maig. Creador d’una 
extensa obra poètica, Desclot també ha cultivat amb encert el gènere teatral i narratiu, i 
ha traduït al català poemes i obres de teatre d’autors de cultures diverses.  
 
Us convidem que visiteu el bloc de la biblioteca: http://bibliopalau.blogspot.com/ 
 
CAMPANYA DE FRUITA A L’ESCOLA 
 
Una setmana al mes rebem a l’escola fruita que l’alumnat consumeix a l’hora 
d’esmorzar. Aquesta campanya pretén sensibilitzar les famílies i acostumar els infants al 
consum de fruita, com un hàbit saludable. Fins ara hem menjat pomes, plàtans, peres, 
taronges, pastanagues, tomàquets petits... 
 
ESTEVE CASALS ENS HA DEIXAT 
 
El diumenge 29 de gener va morir a Martí-Codolar (Barcelona) el 
salesià Esteve Casals i Humet, prop dels seus germans de 
comunitat. En el seu funeral es va recordar la seva gran tasca 
evangèlica, especialment significativa per a nosaltres com a fundador 
de l’Associació Catòlica de Pares de Família, titular de la nostra 
escola, l’any 1959. Al cel sigui. 
 
 


