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1. “Tots som nosaltres” 

“Tots som nosaltres” és una expressió que ha fet 

seva i ha viscut d’una forma especial i profunda la 

Teresa Losada -filla adoptiva de Sant Vicenç-,  “la 

monja dels immigrants”, com l’anomenaven els 

mitjans de comunicació, que ens ha deixat aquest 

estiu. Aquesta expressió ens ha cridat l’atenció 

especialment, no solament per la profunditat del 

missatge que conté, sinó també perquè ens pot 

esperonar en la tasca d’educadors que duem a 

terme mestres i pares. 

 

El mot “tots” comporta un conjunt de persones 

que estem juntes, que som diferents, cadascuna 

amb les seves capacitats, sentiments, emocions, 

decisions, contradiccions, etc. Som capaces del bo 

i millor i, alhora, de no entendre pensaments i 

accions pròpies que a vegades ens desconcerten. 

Aquí, a l’escola, ens trobem cada dia mestres, 

alumnes i pares, gent diversa que compartim un 

espai i un temps. Tots formem part d’una 

comunitat educativa, i com cada any se’ns obre 

una porta, la del nou curs que comença, i no hi 

entrem sols.  

 

L’altra paraula, “nosaltres”, implica la no-exclusió 

dels altres; no són ells i nosaltres, tots som 

nosaltres. Diem que estem junts i ens 

identifiquem pel que som, fills d’un mateix Déu -

segons la Teresa-, sense classes, per bé que amb 

comeses diferents: els uns com a educadors i els 

altres com a educands. En realitat, tots som 

persones que a través del temps anem adequant i 

canviant la nostra tasca, però compartim una vida 

que se’ns dóna; i com ella deia també, compartim 

la taula que Déu -el nostre Pare bondadós- para 

per a tothom. Els infants d’ara, innocents i 

dependents, són els pares i mestres del demà; 

tots som nosaltres. 

 

I també som nosaltres, i així ens hem de veure, 

quan ens identifiquem amb un mateix projecte 

educatiu que defineix la nostra institució, 

enguany representada per la Fundació Educativa 

Esteve Casals, que estrena la seva missió de dur–

lo endavant. 

 

“Tots som nosaltres” ens introdueix en la nostra 

tasca de treure el millor de cada infant, de cada 

fill, de les seves capacitats integrals –

intel·lectuals, físiques, afectives, espirituals...-  
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i d’ajudar-lo a conviure amb respecte i estimació 

vers els altres. Som educadors i models amb el 

que diem i amb el que fem. 

2.  S’acosta l’acte inaugural de la 
Fundació 

La Fundació Educativa Esteve Casals us dóna la 

benvinguda amb motiu del nou curs 2013-2014.  

La comunitat educativa del Col·legi Sant Vicenç 

es troba en una cruïlla després de 49 anys de 

caminar junts per un mateix camí. En aquesta 

cruïlla hi descobrim un indicador nou de trinca 

amb el nom Fundació Educativa Esteve Casals. La 

Fundació agafa el relleu de l’ACPF, que fins ara 

havia estat el titular del col·legi. Aquest relleu 

l’hem volgut simbolitzar amb el logotip que ens 

identifica i que heu pogut veure a les carpetes i 

arxivadors dels vostres fills i filles: una mà oberta 

que recull la llavor de primavera de l’Associació 

Catòlica. 

 

Durant aquest curs la Fundació esdevindrà el nou 

titular del col·legi. Mentrestant la titularitat de 

l’escola està en mans de la Junta Liquidadora, 

presidida per la Junta actual de l’ACPF. Ara 

mateix, i juntament amb el suport de la Fundació 

Escola Cristiana de Catalunya, estem acabant de 

fer els tràmits per registrar la Fundació en el 

Registre de Fundacions. El passat 5 de juny, tal 

com us vam dir en l’últim butlletí, vàrem lliurar la 

documentació i ara estem aportant informació 

addicional que ens han demanat al començament 

de setembre, que inclou una auditoria de comptes 

de l’escola. Ja era la nostra intenció auditar el 

centre abans de fer el traspàs, però ara, a més a  

més, ens ho exigeix la Generalitat. Durant aquest 

mes de setembre i principi d’octubre, 

l’administrador del col·legi i el tresorer del 

Patronat dedicaran una bona part del seu temps a 

proporcionar a l’auditor tota la informació que 

requereixi. 

 

D’altra banda, durant el mes de setembre el 

Patronat ha començat a assistir a les reunions 

setmanals de l’Equip Titular, un òrgan de govern 

en què són representats el centre (director), 

l’AMPA (presidenta), l’administrador i el Patronat 

(president). El Patronat, a través del seu 

president, també ha donat la benvinguda de viva 

veu als mestres i a les famílies, convocades amb 

motiu de les reunions de principi de curs. Tal com 

hem anat dient en aquestes trobades, el 

diumenge 17 de novembre de 2013 el Patronat, 

juntament amb tota la comunitat educativa i 

famílies que han estat vinculades a l’escola, 

celebrarem un petit acte inaugural de la Fundació 

Educativa Esteve Casals. Esperem que hi assistiu. 

 

Aquest curs també ens prepararem per a una 

altra efemèride: el 50è aniversari de la fundació 

del Col·legi Sant Vicenç (1964-2014). És 

important saber d’on venim per entendre millor 

la nostra identitat i projectar de forma col·lectiva 

el futur que volem. 

3. Estrenem les pissarres digitals 
interactives 

Fruit de l’esforç econòmic de les famílies i de la 

gestió ben feta de l’administració del nostre 

col·legi, enguany podem gaudir de pissarres 
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digitals interactives en totes les aules de 

primària. Quina sorpresa ens hem endut el 

professors els primers dies de setembre en entrar 

a les nostres aules!, la mateixa que els alumnes el 

12 de setembre, primer dia escolar d’aquest curs.  

 

A partir d’ara, podem interactuar amb aquesta 

nova finestra oberta al món que tenim a cada 

classe. Les possibilitats que genera són múltiples: 

captar l’atenció, emprar metodologies més 

motivadores, elaborar activitats d’aprenentatge 

més variades, etc. És tot un repte per al 

professorat adaptar-nos a les noves tecnologies 

amb vista a millorar la nostra pedagogia, i en això 

centrarem una part de la nostra formació aquest 

curs, alhora que podrem compartir les 

experiències dels diferents companys. 

4. Els pares de l’escola concertada 
exigeixen … 

Observem amb preocupació que, durant el 

període democràtic iniciat amb la Constitució de 

1978, s’han promulgat 6 lleis orgàniques sobre 

educació, cosa que ha provocat canvis constants i 

rellevants en el sistema educatiu i l’ordenació 

acadèmica. Un ritme de canvis difícil d’assumir i 

que ha generat incertesa i desconcert entre tots 

els sectors de la comunitat educativa i un evident 

perjudici en l’educació dels nostres fills i filles. 

 

Davant la proposta d’una nova llei orgànica per a 

regular el sistema educatiu que promou el govern 

de l’Estat, la CCAPAC -en representació de les 

mares i pares d’alumnes de les 403 escoles 

cristianes de Catalunya-, ha fet públic el manifest 

Exigim consens i estabilitat per a l’educació, que 

trobareu directament aquí. 

 

El manifest demana un diàleg previ amb tota la 

comunitat educativa abans d’impulsar qualsevol 

reforma legal important; l’exclusió de l’educació i 

les seves normes bàsiques del joc polític 

partidista; estabilitat normativa del sistema 

educatiu que permeti la millora continuada de la 

qualitat en l’educació des de cada escola, i 

respecte a la singularitat dels trets diferencials 

del nostre país, en especial la llengua, com a 

element que contribueix a potenciar la integració 

i la cohesió social. 

 

5. Resultats molt bons en les proves 

de final de primària 

Possiblement hem arribat al límit de les nostres 

possibilitats respecte a l’assoliment de les 

competències bàsiques en finalitzar l’educació 

primària. La clara tendència alcista que 

observàvem des que vam començar a passar les 

proves externes, provinents del Departament 

d’Ensenyament, sembla que ha tocat sostre.  

 

N’estem molt contents, d’aquests resultats, però 

no ens els podem apropiar només els mestres. La 

feina de les famílies, que tantes vegades us 

demanem des de l’escola a través d’un compromís 

educatiu compartit i real, ha estat un factor clau. 

Cal que continuem en aquesta línia, tots plegats, 

amb responsabilitat educativa i coherència.  

 

http://www.escolacristiana.org/ccapac/fitxers/Manifest_CCAPAC.pdf
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Tot i així, hem de ser realistes i cal preveure que 

no sempre estarem tan amunt, atès que cada any 

ens trobem amb nous alumnes, famílies, mestres, 

factors i realitats diferents que poden influir en 

l’obtenció de resultats també diferents. Però serà 

important sempre analitzar el que hagi pogut 

passar per tal de poder millorar. 
 

Assoliment en % de les competències bàsiques en llengua catalana, 

castellana, anglesa i matemàtiques des del 2008-09 
1 

 

6. Exalumnes amb resultats 
excel·lents en les PAU 

Els passats 11, 12 i 13 de juny, un grup d’alumnes 

del centre Salesians Sant Vicenç dels Horts es va 

examinar de les proves d’accés a la universitat 

(PAU); van ser dies intensos en què tots i 

cadascun d’ells van donar el màxim de si 

mateixos.  

 

I així ho han demostrat. El 100% dels alumnes de 

l’escola han aprovat la selectivitat amb 

excel·lents resultats. Tres d’ells, exalumnes 

nostres, fins i tot, han merescut una menció 

especial per haver superat la selectivitat amb una 

nota superior a 9.  

 

Així, doncs, volem felicitar tots els alumnes pels 

brillants resultats obtinguts i, especialment, el 

Marc Arévalo, la Marina Gómez i la Judit Pastor 

per haver superat les proves amb excel·lència.  

7. Informació de les Comissions de 
l’AMPA 

C. Extraescolars: Encara hi sou a temps! Hi ha 

activitats amb places disponibles. Consulteu la 

cartellera. Aquest curs s’han inscrit 146 alumnes. 

 

C. Menjador i Acollida: Us recordem que el 

col·legi obre les portes a les 7:30h del matí. 

Aquest curs hi ha 160 alumnes fixes de menjador, 

més els esporàdics. 

 

C. Casal d’estiu: A l’estiu van participar 106 

alumnes al casal i al setembre, l’assistència va ser 

de 22 infants. Aquest curs ha finalitzat el 

contracte de tres anys amb l’esplai Flor de Neu, 

per tant, podem renovar  o buscar un nou casal 

pels nostres fills. 

 

C. Comunicació: Com ja us anem informant a les 

diferents reunions de principi de curs volem 

implantar el projecte Paper-0, per tant, heu 

d’estar a l’aguait de les comunicacions que us 

arriben via mail. Si algú de vosaltres encara no ha 

rebut cap informació via mail potser es que les 

vostres dades no estan correctes, us preguem 

que ens ho comuniqueu (mail a 

ampa@csantvicens.cat indicant el nom del vostre 

fill/a i el curs) 
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C. Manteniment: Contínuament es fan obres i 

millores per mantenir la nostra escola en bones 

condicions. Us informem que, entre d’altres, s’ha 

ficat una cadena a la rampa de l’entrada del 

col·legi, el motiu es que el departament 

administratiu continua treballant a partir de les 5, 

per tant, entre tots hem d’intentar que puguin 

continuar amb la seva tasca diària i intentarem no 

fer massa soroll. També volem que consciencieu 

als nens de que facin ús de les papereres i que no 

llencin als lavabos papers d’alumini, entrepans, 

envasos de batuts o iogurts,… Ha estat part del 

que va provocar els embussos que vam patir el 

curs passat. 

 

C. Escola-Família: Estem preparant la festa de la 

Castanyada, recordeu que serà el proper 

diumenge 27 d’Octubre. No hi falteu! 

 

C. Reciclatge de Llibres: Un any més la comissió 

de reciclatge ha estat treballant durant el mes de 

juliol a fi que els alumnes de 3r a 6è puguin tenir 

els llibres de text amb un mínim de condicions. En 

alguns casos som conscients que els llibres no 

estan en molt bon estat però també mirem 

d'aprofitar-los al màxim per evitar haver de pujar 

la quota. Aprofitem per agrair la col·laboració 

desinteressada d'un bon grapat de pares i mares 

que van ajudar a la comissió durant algunes 

tardes de juliol (alguns dies fins a les 9 del 

vespre!). Com sempre us recordem que 

consciencieu als vostres fills/filles de la 

importància de no maltractar els llibres, com més 

ben cuidats estiguin els llibres menys feina per la 

comissió i els pares haureu de pagar menys quota. 

En el proper butlletí us recordarem algunes 

normes bàsiques de com tractar bé els llibres.  

Per finalitzar us recordem que si voleu formar 

part activa de l’Ampa només cal que us adreceu a 

nosaltres (mitjançant secretaria o amb un mail a 

ampa@csantvicens.cat), i ens posarem en 

contacte amb vosaltres. 

 

mailto:ampa@csantvicens.cat

