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AGRAÏMENT DE LA CASA SANTA EULÀLIA 
 
La Residència Llar Santa Eulàlia, que finalitza la seva activitat en benefici de la gent gran, 
ens ha agraït el nostre suport i col·laboració durant els últims anys. A través de les 
activitats educatives protagonitzades per l’alumnat del cicle superior i els avis de la 
residència, hem compartit moments entranyables de solidaritat i humanitat. Com ens 
diuen en el seu escrit d’agraïment, “encara queden persones que ofereixen la mà estesa i 
busquen el somriure als qui la vida ha sacsejat i ja han carregat molts anys en la 
motxilla”. Gràcies. 
 
JORNADES D’ATLETISME 
 
Sota uns amenaçadors núvols de pluja 
del mes d’abril, tots els nois i noies de 
primària han participat en les jornades 
d’atletisme que aquest curs s’han 
organitzat al Camp de Futbol Municipal 
La Guàrdia. L’escenari, amb gespa verda 
artificial, ha estat immillorable per a 
acollir els nens i nenes dels centres 
públics i concertats de la nostra 
població.  
 
Després de l’aprenentatge de les 
diferents modalitats atlètiques, fet en les classes d’educació física, l’alumnat ha competit 
i ha donat el millor d’ell mateix en cada prova. En total eren vuit proves, incloent-hi dos 
descansos, entre les quals brillava la cursa de resistència adaptada a les diferents edats. 
La bona relació amb els altres competidors i l’esperit de superació han acompanyat els 
tres dies que ha durat aquesta activitat promoguda pels tècnics educatius de 
l’Ajuntament, a qui volem donar les gràcies des d’aquesta humil publicació. 
 
DUES PROPOSTES PER A AQUEST ESTIU 
 
L’estiu d’aquest any promet no ser gens avorrit. Almenys això pensem a l’escola, ja que 
oferim dues propostes educatives interessants. Després de l’experiència fantàstica del 
Casal d’Estiu organitzat per l’Esplai Flor de Neu el curs passat, enguany comptem amb 



 

els mateixos organitzadors, que amb el treball i la il·lusió que els caracteritza ens 
ofereixen un temps d’estiu ple d’activitat, joc i diversió. Per altra banda, l’empresa Home 
to Home, que gestiona l’auxiliar de conversa al nostre centre, ofereix a les nostres 
famílies la possibilitat de participar, a la Molina, en unes colònies per a aprendre l’anglès 
d’una manera divertida i força interessant. Dues activitats atractives, a l’abast de les 
diferents famílies de l’escola i dels diferents interessos, que fins i tot es poden combinar. 
 

PINTEM EL MUR DE LA CARRETERA DE SANT 
BOI 
 
Amb una molt bona participació de famílies, s’ha 
pogut pintar el mur exterior de la carretera de 
Sant Boi, que és una façana de la nostra escola. 
L’AMPA, que ha agraït la col·laboració de pares i 
mares, valora aquesta acció com una fita 
important aconseguida i que anima a continuar 
treballant per la comunitat educativa del 
col·legi. Són moltes hores de reunions i de taleia 
desinteressada que, atès el resultat aconseguit, 
esdevenen recompensades àmpliament. Els 

motius alegres i educatius que s’han pintat són força suggerents per als vianants. 
Després de l’agradable experiència, hom ha comentat que ara toca pintar la part interior 
del mur. Potser l’any vinent...  
 
EL CONSELL ESCOLAR INFORMA 
 
Entre les diverses funcions de què es responsabilitza el Consell Escolar, n’hi ha una que 
durant aquesta època de l’any pren protagonisme: garantir que el procés d’admissió de 
l’alumnat nou en el centre sigui correcte. Enguany hem tingut 71 sol·licituds de 
preinscripcions i malauradament no les podrem atendre totes.  
 
Una tasca important que també es duu a terme és l’aprovació de diferents articles del 
nostre Reglament de règim interior, que regula el funcionament i la organització de 
l’escola. A principis del curs vinent tenim previst editar un document per als pares i 
mares que reculli allò més significatiu que cal saber d’aquest reglament. 
 
SETMANA LITERÀRIA 
 
Són diverses les activitats literàries que l’alumnat viu aquesta setmana, i l’objectiu 
principal que pretenen és despertar l’interès per la lectura i l’escriptura de poemes i 
narracions. La lectura de versos abans de les 9 h del matí esdevé per als nois i noies una 

vivència única d’escolta, recolliment i bellesa 
que donen les paraules, compartida amb els 
familiars que els acompanyen, tot i que 
comporta certes incomoditats derivades de 
l’espai i el moment. La marató de lectura, el 
lliurament de premis del nostre concurs (en 
què enguany ha volgut participar la regidora 
d’Educació, Mercè Andreu) i el ”recital 
poético” en llengua castellana han estat altres 
activitats de la setmana. 

 
EL CICLE MITJÀ REPRESENTA LA LLEGENDA DE SANT JORDI 
 
Un públic molt especial, la mainada de la llar d’infants El Petit Mamut, ha seguit des del 
seu pati la representació de “La llegenda de Sant Jordi”, juntament amb tot el nostre 
alumnat i els familiars del cicle mitjà. Aquesta activitat té una llarga tradició entre 
nosaltres i per això forma part del Cicle de Teatre i Expressió. L’espectacle, amenitzat 
amb cançons pròpies i una en anglès, ha aconseguit fer reviure a tothom que el bé 



 

sempre triomfa sobre el mal. Felicitem des d’aquí tot els alumnes i professors del cicle 
mitjà per l’esforç i el resultat obtingut. Agraïm també la col·laboració de l’exassociat 
Javier Biel, pare de la Mònica, que ens ha confeccionat el meravellós drac que hem 
estrenat aquest any. Gràcies. 
 
XXX JOCS FLORALS 
El passat 27 d’abril, dia de la Mare de Déu de 
Montserrat, el pati de l’escola va acollir els 
trentens Jocs Florals del nostre centre, seguits, a 
partir de les 15.30 h, per un nombrosíssim grup 
de pares, mares i familiars dels alumnes que hi 
intervingueren. Enguany la festa més tradicional 
del Col·legi Sant Vicenç va ser més musical que 
en altres edicions, per tal com el fil conductor de 
l’acte era, precisament, la música. 


