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1. Seguim fent història 

Durant el mes de novembre el Patronat ha estat 

treballant en la festa d’inauguració de la Fundació 

Educativa Esteve Casals. L’acte va tenir lloc el 

passat 17 de novembre i va comptar amb la 

participació de la comunitat educativa del 

Col·legi Sant Vicenç, com també amb la presència 

de representants de l’Ajuntament -amb l’alcalde, 

Oriol Junqueras, al capdavant-, el bisbe de Sant 

Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, el provincial del 

salesians, Ángel Asurmendi, l’Enric Puig (secretari 

de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya), 

representants del centre Salesians Sant Vicenç 

dels Horts, mossèn Mateu (rector de la parròquia 

i membre del Patronat) i també familiars de 

l’Esteve Casals, entre altres persones. També van 

assistir a la festa la majoria d’expresidents de 

l’Associació Catòlica de Pares de Família (ACPF) i 

alguns dels membres de les juntes de l’ACPF i 

l’AMPA del col·legi que des de l’any 1959 han 

treballat per l’escola.  

L’acte va començar a les 11.00 h amb l’eucaristia 

d’acció de gràcies celebrada a la parròquia de 

Sant Vicenç Màrtir, que presidí el bisbe de la 

nostra diòcesi, Agustí Cortés. Durant la seva 

homilia el bisbe Agustí va constatar que el treball  

desplegat per l’ACPF durant 54 anys s’adiu 

plenament amb la doctrina social de l’Església 

Catòlica i que té sentit guiar els nois i noies cap a 

l’encontre amb Jesús, des de la confiança que el 

bé sempre venç el mal, en una clara al·lusió a 

l’evangeli que s’acabava de proclamar. Altres 

moments rellevants de la celebració, animada pel 

grup musical Ítaca, foren l’oració dels fidels -en 

què es recordaren els components, ja traspassats, 

de la primera Junta de l’ACPF-, les ofrenes i el 

cant final de l’himne de l’escola.  

 

 
Eucaristia d’acció de gracies celebrada a la parròquia de Sant 

Vicenç Màrtir 
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Entorn de les 12.15 h, tot i la pluja que queia, els 

assistents a la festa es congregaren al Col·legi  

Sant Vicenç, on Francisco Javier Casals, nebot de 

l’Esteve Casals, descobrí una placa 

commemorativa de l’acte, un dels moments més 

esperats de la trobada, que anà precedit de les 

intervencions de Joan Capdevila, president de la 

Fundació, Oriol Junqueras i el mateix senyor 

Casals. 

 

 
Intervenció de Joan Capdevila, president de la Fundació Educativa 

Esteve  Casals 

 

Tot seguit, i dintre del recinte de l’escola, va tenir 

lloc la inauguració d’una exposició fotogràfica i 

documental sobre les realitzacions més 

importants de l’ACPF, titular del Col·legi Sant 

Vicenç des del 1959 fins a l’actualitat, entre les 

quals destaca el projecte de construcció de 

l’actual edifici del carrer Gaudí (inaugurat el 

setembre de 1992 i ampliat posteriorment). 

 

 

 

 
Exposició fotogràfica i documental sobre les realitzacions més 

importants de l’ACPF des del 1959 fins a l’actualitat 

 

Des del Patronat s’ha fet una valoració positiva 

de l’acte inaugural. La festa ha servit per a: 
 

 Donar gràcies a Déu pel treball realitzat per 

l’ACPF des del 1959. 

 Divulgar les finalitats de la nova Fundació. 

 Fomentar la trobada entre el diferents 

estaments de la comunitat educativa. 

 Donar a conèixer l’Esteve Casals. 

 Projectar el Caràcter propi i el Projecte 

educatiu més enllà de l’àmbit d’acció de 

l’escola. 

També som conscients que la pluja va impedir 

que la participació de les famílies fos més alta, 

que poguéssim veure els nostres fills fent les 

construccions dels falcons o que els nens 

poguessin jugar al pati de l’escola, tal com estava 

previst. La megafonia també ens va jugar alguna 

mala passada en certs moments de l’acte. 

Reconeixem aquestes i altres mancances i 

esperem fer-ho millor en la propera celebració.  
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Us recordem una vegada més que pròximament 

celebrarem els 50 anys de l’escola (1964-2014). 

Des del Patronat us invitem a participar-hi de 

forma activa. Si voleu formar part de la comissió 

que prepararà aquesta festa, podeu contactar 

amb l’AMPA via correu electrònic 

(ampa@csantvicens.cat) o deixant un avís a 

secretaria. 

2.  Dedicatòries a la FEEC 

Les personalitats que ens van acompanyar en la 

festa d’inauguració de la nostra Fundació ens van 

deixar una sèrie de dedicatòries en el llibre 

d’honor de la nostra escola que destaquem a 

continuació: 

“Vivim temps de preocupació i esperança, que ens 

exigeixen el compromís amb la nostra societat 

que altres moments de la nostra història hem 

demostrat. Que l’esforç, la constància i la 

generositat il·luminin el nostre camí.”(Oriol 

Junqueras, Alcalde de  Sant Vicenç dels Horts) 

“Amb les paraules de la Teresa Losada Tots som 

Nosaltres, tots som escola Sant Vicenç, tots som 

Fundació Esteve Casals. Una llavor que es planta 

en un dia de pluja que donarà molts fruits.”(Mercè 

Andreu, Regidora d’Educació) 

“Amb tot l’afecte, sincer i profund, us felicito de 

tot cor, per la iniciativa i el bon esperit que esteu 

esmerçant en la constitució de la nova Fundació, 

que garanteix la durabilitat del Col·legi Sant 

Vicenç.  

Déu seguirà beneint-vos i ajudant la vostra 

generositat. Us ben asseguro el nostre 

recolzament, des de la Diòcesi de Sant Feliu.  

Que l’Esperit us conservi en la fidelitat i en l’amor, 

dintre del vostre compromís educatiu cristià.” 

(Agustí Cortés, Bisbe de Sant Feliu) 

“Hoy es un día de total alegría, ha nacido una 

fundación para bien de la sociedad y de la Iglesia y 

agradeciendo la oportunidad de participar en el 

acto. Deseo lo mejor para la Fundación Educativa 

Esteve Casals.” (F Javier Casals Coll, nebot de 

Mn. Esteve Casals) 

 

 
F. Javier Casals Coll, nebot de Mn. Esteve Casals 

3. Fruita a l’escola 

Un any més, participem en la campanya de la 

fruita a l’escola. A la darreria de novembre ens ha 

començat a arribar la fruita, que haurem de 

distribuir per esmorzar o berenar durant quatre 

dies de cada setmana que la tinguem.  

Intentem comunicar amb temps aquesta activitat 

per tal que les famílies ho tinguin en compte a 

l’hora de pensar en el que han de donar per 

menjar als seus fills. Tot i així, el que de veritat 

pretén aquesta campanya és que les famílies se 

sensibilitzin que una bona alimentació és molt 

important per als nois i noies. 

mailto:ampa@csantvicens.cat
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4. Formació del professorat en les 
PDI 

Un percentatge molt alt dels mestres del Claustre 

estan fent un curs de formació en les PDI 

(Pissarres Digitals Interactives).  

Les noves tecnologies són un bon mitjà -i 

actualment són eines imprescindibles- de 

comunicació i d'aprenentatge. Pel que fa a les 

PDI, sabem que poden reforçar la motivació de 

l'alumnat i, alhora, esdevenir una finestra oberta 

al món impressionant. 

Per als mestres, la PDI és un recurs més que ens 

pot ajudar a emprar una metodologia eficaç. 

Potser ens pot fer canviar algunes pràctiques 

pedagògiques o almenys millorar-les a través 

d’aquest curs, que organitza l’Associació Espiral 

d’Educació i Tecnologia.  

Us oferim un vídeo divertit que ironitza sobre les 

pors que podem tenir en enfrontar-nos a les 

noves tecnologies:  

http://youtu.be/93SgXeu-SeY 

5. Sessió multitudinària de contes de 
tardor en tres llengües 

A un quart de sis de la tarda del dijous 28 de 

novembre, a la biblioteca ja no hi cabia ni una 

agulla. Una massiva assistència de pares, mares, 

nens i nenes esperaven delectar-se amb la 

narració dels tres contes preparats per a aquesta 

ocasió. La Laia Mèlich explicà, amb una dicció 

clara i una presentació excel·lent, Els esclops de 

la castanyera, rondalla tardorenca escrita per 

Joaquim Pastor. Tot seguit i per primer cop en 

aquestes sessions, s’estrenà un conte en anglès:  

We’regoing on a bearhunt. La deliciosa 

interpretació de Miryam Blázquez féu saltar els 

somriures als assistents. Tancà l’acte l’obreta 

teatral del dramaturg Español Alfonso Sastre, El 

circulito de tiza o historia de una muñeca 

abandonada. L’emotiva i musical escenificació, 

encapçalada per la infatigable Isabel Soneira en el 

paper de Vendedora, comptà amb el suport dels 

alumnes i mestres de l’escola. El públic quedà 

atrapat en tot moment per les tres rondalles i 

regalà uns forts aplaudiments. En cloure la sessió, 

les mares bibliotecàries distribuïren els 

tradicionals trossos de coca per acabar d’endolcir 

la tarda.  

 

 
Sessió multitudinària de contes de tardor a la biblioteca 

6. Extraescolars i final de trimestre 

Us informen que, amb motiu de l’escenificació del 

Pessebre Vivent al pati de l’escola el dia 19, les 

activitats extraescolars finalitzaran el dimecres 

18 de desembre i es reprendran el dimecres 8 de  

gener, un cop acabades les vacances de Nadal. 

http://youtu.be/93SgXeu-SeY
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7. Informació de les Comissions de 
l’AMPA 

C. Menjador i acollida: Durant el mes de 

novembre el menjador ha començat un projecte 

de jornades gastronòmiques temàtiques per 

dinamitzar les hores del migdia. El dia 28 de 

novembre vam fer la primera, una jornada basada 

en els EEUU i ha estat un èxit. Les cuineres van 

preparar unes fantàstiques hamburgueses 

americanes completes (pa, enciam, tomàquet), 

acompanyades amb patates fregides i ketchup! 

Vam decorar el menjador, vam vestir-nos per 

l'ocasió i tothom s'ho va passar molt bé.   

 

 
Jornades gastronòmiques temàtiques inspirada en els EEUU 

 

Ja estem preparant el dia especial del desembre 

que serà el tradicional  DINAR DE NADAL. 

C. Casal d’estiu: Ja han començat les converses 

amb diferents entitats que ens volen oferir el 

servei de casal d’estiu per els nostres fills de cara 

als propers anys. 

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 per mail a 

ampa@csantvicens.cat indicant el nom del vostre 

fill/a i el curs. 

C. Manteniment: Estem comparant diversos 

pressupostos per fer una sèrie d’obres i millores a 

la nostra escola. 

C. Escola-Família: Els alumnes del cicle mitjà 

durant el mes de novembre han gaudit dels 

partits de futbol5 que es realitzen entre les 

diferents escoles del municipi.  

 

 
Alumnes de cicle mitja que varen participar en partits de futbol5 

entre diferents escoles del municipi 

 

 

mailto:ampa@csantvicens.cat
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També la comissió va participar activament a la 

festa d’Inauguració de la Fundació Educativa 

Esteve Casals, mitjançant la realització de tallers 

al submarí. Malgrat la pluja, l’assistència va ser 

bona, per tant us agraïm la vostra participació.  

De cara al desembre estem preparant el nostre 

tradicional concurs de pessebres, rebreu més 

informació via mail i desitgem que participeu. 

 

 
Tallers organitzats per la comissió Escola Família dins de l’acte de 

inauguració de la Fundació Educativa Esteve Casals 

 

C. Reciclatge de Llibres:  Aquest mes la Comissió 

de Reutilització us fa arribar alguns números de 

l’estat dels llibres de reciclatge a finals del curs 

2012-2013. Tal i com es veu en el gràfic un 41% 

dels llibres estaven en molt bon estat i entre el 

llibres que estaven malament o molt malament 

sumaven el 36%. Aquest gràfic inclou els llibres 

de text (no quaderns d’exercicis) de les 

assignatures de català, castellà, anglès, música, 

religió i matemàtiques de 3r, 4t, 5è i 6è de 

primària. 

 
Gràfica sobre l’estat dels llibres de reciclatge 

 

A fi de renovar part (no tots) els llibres en mal 

estat i tots els llibres en molt mal estat es van 

comprar els següents llibres: 

 

Curs 
Assignatura 

3r 4t 5è 6è 

Català 9 12 6 10 

Castellà 14 11 7 14 

Anglès 11 7 3 6 

Matemàtiques 7 9 5 9 

Música 0 0 0 0 

Religió 51 6 50 7 

 

Notem que els llibres de català i castellà tenen un 

major desgast comparat amb la resta. En 

l’assignatura de religió es van canviar tots els 

llibres de 3r i 5è perquè els mestres d’aquesta 

assignatura van decidir canviar-lo donat que el 

llibre anterior no s’adequava als objectius de 

l’assignatura. La quota resultant (32€) es va 
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calcular repartint l’import total entre els 

aproximadament 200 alumnes que estan 

apuntats al reciclatge. La compra de llibres nous 

és sempre un compromís entre mantenir llibres 

en bon estat i un preu assequible de cara a les 

famílies.   

C. Extraescolars: Us informen que les activitats 

extraescolars finalitzaran el dimecres 18 de 

Desembre, en motiu de la celebració del pessebre 

vivent al pati de l'escola el dia 19 i es reprendran 

el dimecres 8 de Gener, un cop acabades les 

vacances de Nadal. 

 

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

