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ENS VISITEN L’ALCALDE I LA REGIDORA D’EDUCACIÓ 
 
L’Oriol Junqueras, alcalde del nostre municipi, i la Mercè Andreu, regidora d’Educació i exalumna de 
la nostra escola, ens han fet una visita informal, de coneixença, aquest proppassat 5 de maig. 
Durant els 70 minuts que aproximadament ha estat entre nosaltres, l’Oriol ha mostrat molt interès 
per les tasques que anaven fent els alumnes a les aules, des dels jocs educatius dels infants de P3, 
fins al desenvolupament d’una prova que feia un grup de 5è, passant per les activitats de lectura 
(apadrinament lector i “ronda de llibres”) que tenien lloc a dues aules: una de 3r i una altra de 6è. 
 
Mentre passejàvem per les instal·lacions, el titular, membres de la 
Junta Rectora i de l’AMPA, el director i el cap d’estudis, els anàvem 
explicant la història del nostre centre i els diferents espais, i els 
fèiem partícips de les nostres inquietuds. L’alcalde ha destacat que 
la forma de funcionar que tenim, on els pares i mestres s’impliquen 
tant en el funcionament com en el Projecte educatiu, és una 
metàfora de com ha d’anar el nostre poble, on tots ens hem 
d’involucrar per fer-lo millor i superar junts les dificultats.  
 
Hem compartit també el neguit que provoca la situació actual de 
crisi i de les retallades en l’educació, però ens han donat ànim i ens han assegurat que per part de 
l’Ajuntament sempre tindrem el seu suport. El Francesc, titular del col·legi, ha ofert també les 
instal·lacions a l’Ajuntament sempre que sigui necessari. La Yolanda, presidenta de l’AMPA, ha 
agraït la rapidesa amb què van aconseguir els permisos del consistori per a pintar el mur exterior. 
 
 
PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES A 6è 
 
Els dies 7 i 8 de maig l’alumnat de 6è de primària ha passat les proves de competències bàsiques. 
Les han fetes amb tota normalitat, sense gaires nervis ni massa dubtes. Els textos que havien de 
llegir eren de diferents tipus i complexitat, i coincideixen pràcticament tots, mestres i alumnes, que 
aquest any la prova de llengua anglesa ha estat la més difícil.  
 
Aquestes proves es van començar a aplicar l’any 2007 i serveixen per a avaluar el sistema educatiu 
de Catalunya, juntament amb els dels països de l’OCDE. 
 

 
UN CÀSTING PER A “FISH AND CHIPS” DE TV3 
 
L’alumnat de 6è de primària acabarà el curs participant en el concurs 
“Fish and Chips” de TV3. Els nostres participants protagonistes -Álex 
Capdevila, Clàudia Barceló i Ainhoa García-, que han estat triats en 
un càsting dut a terme el dia 27 d’abril, estaran en tot moment 



animats per la resta dels seus companys i companyes, i competiran amb una altra escola. 
L’objectiu principal d’aquest concurs televisiu és motivar els nois i noies en l’aprenentatge de la 
llengua anglesa, com també que passin un dia simpàtic i divertit als estudis de la Televisió de 
Catalunya. 
 
 
LA COMISSIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE 
 
La comissió per a l’elaboració del Projecte educatiu del nostre centre està formada pel director, tres 
mestres i quatre pares. Es reuneix regularment un cop al mes per tractar i configurar els objectius 
preferents del projecte, que sorgeixen a partir de l’estudi del context escolar, del nostre Caràcter 
propi i de la normativa vigent. 
 
L’ambient de treball i anàlisi que es dóna entre pares i mestres va conformant un Projecte educatiu 
consensuat i dinàmic, que té la important missió d’orientar de forma estratègica les accions que es 
duen a terme a l’escola en tots els àmbits. Esperem veure els resultats ben aviat.   
 
 
CINC PREMIS EN EL CONCURS LITERARI NARCÍS LUNES 
 
En l’edició d’enguany del Concurs Literari Narcís Lunes, convocat per l’Ajuntament de Sant Vicenç, 
els nostres alumnes han aconseguit cinc premis dels vuit possibles: dos premis són guanyadors i 
tres finalistes. Els guanyadors:  Laia Ladevesa en poesia i David Prats en prosa. Els finalistes: 
Patrícia Vela en poesia i Guillem Pagerols i Núria Pérez en prosa. 
 
Felicitats per a tots ells. Esperem que aquesta excel·lència reconeguda no es quedi només aquí i 
que segueixin escrivint; potser algun dia seran escriptors o escriptores de debò. 
 
 
ENS HA VISITAT L’ESCRIPTOR MIQUEL DESCLOT 
 
Com molt bé ens va dir el Miquel, 
“ha estat un plaer” compartir junts 
el matí del dia 9 de maig a la 
biblioteca Ramon Folch de la 
nostra escola. Els nens i nenes de 
P4, P5 i primària van conèixer el 
poeta, escriptor i traductor Miquel 
Desclot. Li van llegir els seus 
poemes i van dedicar-li cançons. 
Les preguntes sobre l’ofici 
d’escriptor i la seva obra no van 
faltar i -per descomptat!- tots vam 
poder gaudir de les seves interessants reflexions i explicacions i d’algun poema que ens va dedicar. 
Ben segur que, com a fruit de la seva visita, estarem més motivats a llegir i escriure poemes. 
 

Aquesta activitat forma part del nostre Pla de lectura, i ja és 
tradició a l’escola. Per aquí han passat, entre d’altres, autors i 
autores de la categoria d’Ana María Matute, Sebastià 
Sorribas, Dolors Garcia i Cornellà, Joan de Déu Prats, Jaume 
Cela, Emili Teixidor i Ramon Folch i Camarasa, que l’any 2008 
va inaugurar la nova biblioteca del primer pis que porta el seu 
nom. 
 
 
LA VAGA CONTRA LES RETALLADES 
 

A la nostra escola cap mestre no ha fet vaga, i l’alumnat ha assistit a classe amb tota normalitat. 
La vaga del dia 22 de maig -d’àmbit estatal-, a més de reclamar un model públic d’ensenyament, 
ha servit per a manifestar el rebuig a les retallades del Govern en l’educació. Els centres privats 
estàvem invitats a participar-hi. 
Val a dir que l’escola concertada pateix una discriminació econòmica de fa temps, i que el Pacte 
Nacional per a l’Educació, que resolia aquest problema, no s’ha posat en pràctica mai. Aquesta 
situació injusta, que pot augmentar amb les retallades en l’educació, acaba repercutint en les 
famílies que fan aquesta opció per escolaritzar els seus fills, que ja paguen prou, i han estalviat i 
segueixen estalviant molts diners a l’Administració pública. 


