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1. Un Consell Escolar  força actiu 

En la reunió del Consell Escolar del passat 22 

d’octubre es va aprovar la Programació general 

anual del nostre centre, així com la memòria del 

curs passat. Després de presentar els resultats de 

l’assoliment de les competències bàsiques tant 

satisfactòries vam debatre i aprovar els següents 

temes d’interès per a la comunitat educativa: 

Primer vam tractar l’accés a la zona del pati de 

terra, a partir de les 17h, que queda tancat 

mentre es realitzen les activitats extraescolars. 

Per majoria absoluta es va decidir que restaria 

igual que ara; la preservació de les anomenades 

activitats estan per sobre de l’ús del pati pel 

lleure personal. 

Una altra aprovació per part de tots els seus 

membres va ser el tancament del carrer Antoni 

Gaudí durant les entrades i sortides de tot 

l’alumnat. La proposta ha estat estudiada tant per 

l’Equip directiu i Titular com per la policia local de 

la nostra població, tot prioritzant en tot moment 

la seguretat i mobilitat dels nostres alumnes. 

En aquests moments s’ha fet la sol·licitud al servei 

de mobilitat del nostre ajuntament. 

2. Les extraescolars arrenquen amb 
una bona participació 

Enguany la participació del nostre alumnat en els 

activitats extraescolars iguala la del curs passat: 1 

de cada 3 nens realitza una activitat a partir de 

les 17h en la nostra escola; són un total de 146.  

Aquesta dada segueix avalant la organització i la 

gestió que fa la comissió d’extraescolars, i també 

la feina que realitzen tant els monitors com els 

mestres d’educació física, que assessoren i donen 

suport a les activitats esportives. 

3. Oberta la biblioteca Ramon Folch 

De dilluns a dijous, de 17h a 18:30h, la biblioteca 

Ramon Folch de la nostra escola resta oberta per 

als nois i noies que hi vulguin llegir i treballar.  

Una vegada més això és possible gràcies a les 

mares bibliotecàries que de forma voluntària 

ofereixen el seu temps.  

Recordeu que per utilitzar aquest servei cal tenir 

l’autorització dels pares per l’alumnat del cicle 

mitjà i superior. 
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4. La vaga general d’educació 

En aquesta ocasió el Claustre de forma 

majoritària a secundat la vaga que tots els 

sindicats han convocat. Pensem que aquesta 

nova llei no afavoreix l’educació tal com vam 

explicar en les reunions d’inici de curs a través de 

la informació que us oferiem i que provenia de les 

AMPES de les escoles cristianes: Exigim consens i 

estabilitat, deiem. 

La poca presència de l’alumnat en el dia de vaga a 

l’escola ens fa pensar que els pares també 

participàveu d’aquest pensament que els mestres 

manifestàvem. Per part dels alumnes d’infantil 

van venir el 9’5% i de primària el 13%. 

5. L’Auxili es jubila 

El 18 d’octubre va ser l’últim dia en que l’Auxili va 

ser mestre del Col·legi Sant Vicenç. Després de 

més de 40 anys d’ofici, en el que ha ensenyat a 

llegir i a escriure a varies generacions de 

vicentins, es va acomiadar dels companys amb 

una trobada al migdia molt entranyable, esperant 

una bona festa que farem a final de curs amb 

altres companys que enguany es jubilen també. 

Les nenes i nens del cicle inicial també li van fer 

un petit homenatge durant el matí amb dibuixos i 

cançons dedicades. 

6. Celebrem la Castanyada 

El passat diumenge 27 d’octubre vam celebrar la 

Castanyada. Agraïm la col·laboració dels pares 

voluntaris i la participació de tots vosaltres, 

 (222 persones inscrites via web, de les quals 97  

són alumnes). Podeu veure les fotografies de la 

festa a la part multimèdia de la pàgina web del 

col·legi, 

http://www.csantvicens.cat/content/%C3%A0re

a-multim%C3%A8dia 

7. Actuacions del Patronat 

Durant el mes d’octubre el Patronat de la 

Fundació ha fet una sèrie d’actuacions que us 

exposem a continuació: 

 

Auditoria. L’auditoria realitzada per Pich i 

Auditors ha finalitzat. S’han analitzat els estats 

financers dels dos darrers exercicis, amb què s’ha 

complert el requisit obligatori per a la constitució 

de la Fundació Educativa Esteve Casals i 

l’objectiu de transparència dels comptes. 

 

Tràmits amb la Direcció General de Dret i 

d’Entitats Jurídiques. Tal com us comentàvem en 

el butlletí del mes de setembre, durant el mes 

d’octubre hem aixecat acta notarial dels canvis 

que s’han hagut de fer a la carta fundacional a fi 

de respectar la normativa de fundacions. Les 

esmenes han implicat, entre d’altres, la 

modificació d’alguns articles dels estatuts, la 

presentació del projecte de viabilitat del curs 

2014-2015 i l’auditoria dels comptes del curs 

2012-2013, a què ens hem referit més amunt. 

Finalment el passat dia 29 es va presentar la nova 

documentació al Registre de Fundacions. La 

versió final dels estatuts es penjarà a la pàgina 

web del centre perquè estigui a la vostra 

disposició. 

 

http://www.csantvicens.cat/content/%C3%A0rea-multim%C3%A8dia
http://www.csantvicens.cat/content/%C3%A0rea-multim%C3%A8dia
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Reunió del Patronat. El dia 17 d’octubre el 

Patronat de la Fundació es va reunir per parlar de 

com va anar el curs 2012-2013 i dels objectius 

del 2013-2014. En primer lloc, la Júlia Galván, 

presidenta de l’AMPA, va presentar al Patronat 

els objectius de les diferents comissions, entre els 

quals cal destacar:  

- Fer un estudi encaminat a reduir el 

consum de llum i gasoil (Comissió de 

Manteniment). 

- Seleccionar una entitat per al Casal 

d’Estiu 2014 (Comissió de Casal d’Estiu). 

- Implicar els alumnes en la neteja dels 

llibres a la fi de curs (Comissió de 

Reciclatge de Llibres). 

- Elaborar un pla de comunicació (Comissió 

de Comunicació). 

- Fomentar la participació de famílies i 

mestres en les festes, i reactivar el Grup 

Natura (Comissió d’Escola-Família). 

 

Per part del Patronat, es van recordar també els 

objectius més importants d’aquest curs: 

- Finalitzar els tràmits pendents amb el 

Registre de Fundacions. 

- Preparar l’acte inaugural del 17 de 

novembre. 

- Preparar el relleu del personal que es 

jubilarà durant aquest curs. 

- Elaborar un protocol per a les famílies que 

no poden pagar les quotes. 

 

- Definir i desenvolupar les estratègies del 

PEC relatives a l’àmbit de govern i 

comunicació. 

En aquesta reunió el director de l’escola va lliurar 

als assistents la memòria del curs 2013-2014. Es 

va fer una presentació molt detallada dels 

resultats acadèmics i de les competències 

bàsiques. El curs 2012-2013 ha estat molt bo pel 

que fa a l’assoliment de competències bàsiques, i 

serà un bon referent per a cursos posteriors. 

Respecte a anys anteriors, es constata una 

millora en matemàtiques, català, castellà i 

sobretot anglès, on els resultats han estat molt 

bons. També es va presentar, per primera vegada, 

una valoració quantitativa del Projecte educatiu 

en l’àmbit curricular. La valoració global ha estat 

un “notable alt”. Finalment es van enumerar els 

objectius generals del curs 2013-2014. 

8. Consell Escolar 

El 22 de setembre el Patronat va participar en la 

reunió trimestral del Consell Escolar. Entre els 

acords més importants esmentem, entre d’altres, 

l’aprovació de la Programació general anual del 

curs 2013-2014, la restricció d’accés al pati 

mentre es fan activitats extraescolars i el 

tancament del carrer Antoni Gaudí durant la 

sortida dels alumnes. Us recordem que les 

famílies sou representades en el Consell Escolar 

directament a través de 4 pares/mares. 

Actualment els representants dels pares i mares 

són: Núria Marín, Gemma Masana, Antonio  
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Molero i Sílvia Pascual. També, indirectament, hi 

sou representades a través de la Júlia Galván 

(presidenta de l’AMPA) i d’en Joan Capdevila 

(president del Patronat de la Fundació). 

9.  Informació de les Comissions de                                                                                                                                                                         
l’AMPA 

Comissió d’Activitats Extraescolars: Encara hi ha 

activitats amb places disponibles. Consulteu el 

tauler de la planta baixa de l’escola. S'ha donat de 

baixa l'activitat d'expressió creativa perquè no 

s’arribava al nombre mínim d'inscrits. 

 

Comissió de Menjador i Acollida: Al menjador 

hem començat a introduir el pa integral un dia a la 

setmana, concretament els dimarts. D'aquesta 

manera els nens i les nenes proven aliments 

diferents que els aporten beneficis, en augmentar 

la varietat d'aliments que ingereixen, i els 

permeten tastar nous sabors i textures que a 

vegades són poc coneguts. 

 

Comissió de Casal d’Estiu: Aquest mes d’octubre 

ens hem reunit amb diferents associacions del 

temps de lleure per recopilar diverses propostes. 

 

Comissió de Comunicació: Entre altres tasques, la 

comissió s’ha dedicat aquest mes a preparar la 

informació de l’acte de la inauguració de la 

Fundació que, com ja sabeu, tindrà lloc el proper 

17 de novembre. S’han preparat els cartells, les 

invitacions, el programa, els obsequis i també una  

 

exposició que es podrà veure aquell mateix dia i 

posteriorment a les instal·lacions del col·legi. 

 

Comissió de Manteniment: Aquest mes ha tingut 

lloc la corresponent esporga dels arbres del pati, 

entre altres accions realitzades per la comissió. 

 

Comissió d’Escola-Família: Les inscripcions a les 

festes organitzades per la comissió es realitzaran 

via web, i així formem part del projecte Paper-0. 

Amb vista a fer tallers diferents a les properes 

festes, demanem la vostra col·laboració: 

necessitem gots de iogurt de vidre! Ja fixarem un 

punt de recollida, però de moment els podeu 

guardar a casa. A més, ja hem començat a preparar 

els partits de futbol 5 entre les escoles del nostre 

poble; concretament, durant el mes de novembre 

jugaran els alumnes del cicle mitjà. 

 

Comissió de Reciclatge de Llibres: En aquest 

butlletí i els propers us recordarem alguns punts 

relatius a la normativa de reutilització de llibres. 

Primer de tot, us recordem que els llibres de 

reciclatge són propietat de l'escola. La quota que 

pagueu és com un "lloguer" dels llibres. Això vol 

dir que si, per exemple, algú ha de repetir un curs 

ha de continuar pagant el "lloguer" del llibre un 

curs més perquè n'està fent ús. Les famílies 

adherides al sistema de reciclatge tenim 

l'obligació de cuidar els llibres.  
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Això vol dir:  

a) no guixar-los ni amb llapis ni amb bolígraf;  

b) no escriure a sobre de les pàgines dels 

llibres;  

c) folrar els llibres nous i, sempre que es 

pugui,  

d) també els llibres vells (cada cop menys);  

e) posar cinta adhesiva si veieu que una 

pàgina s'està trencant;  

f) reforçar, si cal, alguna tapa que s'estigui 

desenganxant, etc.  

Tractar bé els llibres serveix per a conscienciar 

els nens que qualsevol llibre s'ha de cuidar (com si 

fos un llibre de la biblioteca), i també repercuteix 

en la nostra butxaca (com millor estiguin els 

llibres, menys despesa per a les famílies). En el 

proper butlletí us passarem algunes estadístiques 

relatives a l'estat dels llibres en aquest curs 

(quants llibres s'han comprat, quina valoració 

tenen...). 

Per finalitzar, us recordem que si voleu formar 

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

nosaltres (deixant un avís a secretaria o 

mitjançant un e-mail a ampa@csantvicens.cat), i 

ens posarem en contacte amb vosaltres. 
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