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1. Pla de lectura de l’Editorial Bambú 

Al llarg d’aquest curs, els cicles mitjà i superior del 

nostre centre educatiu -tot seguint el Pla de 

lectura de l’Editorial Bambú- llegeixen llibres i 

realitzen les corresponents activitats en suport 

digital que proposa l’esmentat Pla. La Laia i el 

vent (3r), Els secrets del tauró (4t), L’amic secret 

d’en Barney (5è) i Koknom, una aventura en 

tierras mayas (6è) són les lectures del primer 

trimestre. 

2.  Preparem el Nadal a l’escola 

Són moltes i diverses les activitats que aquests 

darrers dies ens han ajudat a preparar el Nadal, i 

us en volem fer cinc cèntims:  

- L’escenificació del XXIV Pessebre Vivent, 

solidari amb la Marató de TV3. 

- La representació dels “Pastorets” a càrrec dels 

alumnes de 5è de primària. 

- L’expressió dels nostres anhels al mural “Un 

món de desitjos” que tenim a l’entrada de 

l’escola. 

 

 

 

- Una nova edició del concurs de postals de 

Nadal, que enguany ha comptat amb la 

participació de l’alumnat del cicle superior. 

- El tradicional ritual del “cagatió”, destinat als 

nens i nenes d’infantil. 

- L’acolliment dels patges dels tres Reis 

d’Orient, que tanta il·lusió genera entre els 

infants d’infantil i de cicle inicial de primària. 

- Els concerts de nadales catalanes, castellanes i 

angleses, amb què els alumnes i mestres es 

feliciten el Nadal els uns als altres. 

- Des del Departament de Pastoral, la 

programació d’activitats diverses pròpies del 

temps d’Advent. 

- La instal·lació d’un pessebre a cada cicle i a la 

biblioteca. 

- El guarniment d’aules. 

- El lliurament de regals als amics invisibles. 

- ... 
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3. La Teresa es jubila 

El 5 de desembre va ser l’últim dia en què la 

Teresa Tuset va exercir de mestra del Col·legi 

Sant Vicenç. 

Després de molts anys d’ofici, al llarg dels quals 

ha ensenyat a diverses generacions de vicentins i 

també ha exercit la direcció de l’escola durant 

tres anys, es va acomiadar dels companys amb 

una trobada molt entranyable, que va tenir lloc al 

migdia, preludi d’una bona festa que farem a final 

de curs amb altres companys que enguany també 

es jubilen. Les nenes i nens del cicle inicial, en el 

qual ha treballat darrerament, també li van fer un 

petit homenatge. 

 

 
La Teresa Tuset es jubila 

4. Els “Pastorets” de cinquè 

Els dies 11 i 12 de desembre els alumnes de 

cinquè de primària van representar l’obra de 

teatre titulada “Anem tots cap a Betlem”, de 

l’escriptor i exmestre del nostre col·legi Joaquim 

Pastor.  

Am la participació musical de Marina Pastor, 

Josep Ferrés i Jaume Folqué, l’art dels nostres 

alumnes i la direcció dels mestres de cinquè, 

aquests “Pastorets” han estat una delícia 

nadalenca de primer ordre, segons els comentaris 

dels pares i companys professors. 

El XXVII Cicle de Teatre i Expressió ha començat 

enguany amb un espectacle magnífic que s’ha vist 

recompensat per l’aplaudiment de petits i grans i 

pel goig personal de tots els artistes de formar 

part d’aquesta obra, de l’esforç dedicat, de les 

hores d’assaig i les emocions compartides. 

Felicitats! 

5. Guanyem el concurs de dibuix per 
a la cavalcada de Reis 
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Andrea Márquez Cano, alumna de 4t del nostre 

col·legi, ha guanyat el Concurs d'Escoles del 

Cartell de Reis. 

Tant la guanyadora com els finalistes seran els 

primers nens a qui rebran els Reis Mags d’Orient. 

6. XXIV Pessebre Vivent 

En el decurs d’aquest primer trimestre, la pluja ha 

deslluït dos actes de molta significació per a la 

comunitat educativa. Primerament la inauguració 

de la nostra Fundació i darrerament el nostre 

Pessebre Vivent. No deixa de ser molt curiós que 

en una tardor predominantment seca ens hagi 

passat això.  

Pessebre Vivent 2013 

 

L’Equip Directiu, en nom dels mestres, es disculpa 

davant de les famílies de la decisió presa 

d’escenificar el XXIV Pessebre Vivent de la 

manera que s’ha fet, alhora que manifesta que la 

nostra il·lusió i esforç és el que volíem compartir 

amb tots. 

Esperem que la propera cita sigui completament 

reeixida, en el marc de la celebració del 50è 

aniversari de l’escola. 

7. L’Emilia es jubila 

Fa 17 anys que és entre nosaltres. Discreta, 

estimada i admirada, amb un toc de saviesa, la 

Sra. Emilia ens deixa: es jubila.  

A continuació reproduïm un fragment del poema 

que el personal docent i no docent del nostre 

centre educatiu li ha dedicat: 

 

En la escuela de mis sueños 

había luz y caricias, 

maestros que te abrazaban 

y un hada de manos limpias. 

 

En la escuela de mis sueños 

había voces amigas, 

un huerto junto al camino 

y un hada de manos limpias. 

 

Salía el hada de noche 

de la escuela que dormía 

entre aromas de jabón 

y suelos que relucían; 

flotaba en cada rincón 

un halo de fantasía; 

era un regalo la escuela 

para el día que vendría. 
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Las escuelas de mis sueños 

tienen hadas que las limpian; 

yo he conocido a una: 

zamorana, nuestra Emilia. 

 

Gràcies, Emilia! 

 
La Sra. Emilia es jubila 

8. Fundació Educativa Esteve Casals 

Durant aquest mes de desembre representants 

del Patronat han assistit a diferents reunions que 

s’han fet a l’escola i fora d’aquesta. En destaquem 

algunes: 

 

Reunió Junta de l’AMPA (2.12.13). En aquesta 

reunió mensual el Patronat informa la Junta de 

l’AMPA dels acords presos per l’Equip Titular, 

com també de les novetats relacionades amb la 

Fundació. En aquesta reunió el Patronat de la 

Fundació va voler agrair la col·laboració de 

diferents membres de l’AMPA -i en particular de 

la Comissió Escola-Família- en l’acte inaugural del 

passat 17 de novembre. També va animar els 

membres de l’AMPA a participar en la comissió 

que es crearà a partir del mes de gener per 

preparar la celebració del 50è aniversari de 

l’escola, que tindrà lloc durant el curs 2014-2015. 

Finalment, es va comunicar a l’AMPA que 

l’exposició fotogràfica de l’acte inaugural del 17 

de novembre s’havia traslladat a la biblioteca 

Ramon Folch perquè les famílies la poguessin 

veure durant l’horari en què la nostra sala de 

lectura resta oberta al públic (de dilluns a dijous, 

de 17.00 a 18.30 h). 

 

Reunió de la Comissió del PEC (10.12.13). Una 

comissió encapçalada per diferents membres del 

Patronat es reuneix mensualment per revisar els 

objectius de l’àmbit de govern i comunicació que 

estan definits en el Projecte educatiu de centre 

(PEC).  

 

Reunió al Registre de Fundacions (12.12.13). 

L’administrador de l’escola i el president del 

Patronat van assistir a la reunió que va tenir lloc a 

la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. 

L’advocat de la Fundació Escola Cristiana que ens 

ha estat assessorant durant tot el procés també 

ens va acompanyar. En la reunió hi van participar 

dos representants de l’Administració. Es van 

tractar alguns temes que havien quedat pendents 

per a acabar de formalitzar els tràmits amb vista a 

registrar la Fundació Educativa Esteve Casals; 

tràmits que, de moment, segueixen pel bon camí. 

Us informarem de les novetats que es puguin 

produir en el proper butlletí. 

 



 

 

BUTLLETÍ 

a les famílies 
#20 

 

 

DESEMBRE 2013 

Reunió de l’Equip Titular (13.12.13). A causa de 

les festes que hi ha hagut durant el desembre, 

només s’ha pogut fer una reunió de l’Equip Titular 

(13 de desembre). En aquesta reunió es va parlar 

bàsicament de la problemàtica plantejada en el 

Consell Escolar Municipal que us expliquem en el 

proper punt. 

 

Consell Escolar Municipal. Durant aquest mes de 

desembre s’han convocat dues reunions del 

Consell Escolar Municipal per parlar del 

tancament de dues línies de primària a Sant 

Vicenç dels Horts. Aquest anunci és degut 

bàsicament al descens de natalitat al nostre 

municipi al llarg dels últims anys. Des del 

Patronat lamentem profundament que s’hagi 

arribat a aquesta situació, i estudiarem les 

iniciatives que es proposin en l’esmentat Consell 

per evitar el tancament de línies a les escoles del 

municipi.  

En la primera reunió del dia 11 de desembre es 

van fer dues propostes:  

a) tancament d’una línia de forma rotatòria a 

les escoles de doble línia,  

b) reducció de la ràtio actual de 25 a 20 

alumnes per aula. 

Segons el Servei Territorial d’Ensenyament, cap 

de les dues propostes no és viable, tal com es va 

explicar durant la reunió del 18 de desembre.  

 

Mostra 2014. En una reunió de l’Equip Titular es 

va plantejar la possibilitat que la Fundació 

participi en la Mostra d’Entitats que l’Ajuntament 

organitza cada any durant la Festa Major 

d’Hivern. Actualment estem estudiant la viabilitat 

d’aquesta participació juntament amb l’AMPA. 

 

Pel que fa al mes de gener, el Patronat torna a 

tenir l’agenda ocupada amb una sèrie de reunions 

i actes. Destaquem la reunió ordinària del 

Patronat del 16 de gener i la possible participació 

en la Mostra d’Entitats prevista per al cap de 

setmana del 17 al 19 de gener. 

9. Informació de les Comissions de 
l’AMPA 

C. Extraescolars: Properament es farà entrega a 

cada família de l'informe sobre l'evolució i 

assoliment dels objectius de les activitats 

extraescolars dels vostres fills corresponent al 1r 

quadrimestre.  

C. Menjador i Acollida: Durant el mes de 

desembre al menjador s'han fet diferents 

activitats: Serveis d'Esplai ens va portar uns jocs 

per jugar el pati on tots els nens i nenes s'ho van 

passar d'allò més bé, hi havia una oca, un joc de 

memòria i un mikado gegant!  
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També hem celebrat el dinar de Nadal on a més a 

més de menjar el menú tradicional (sopa de 

galets, pollastre rostit, neules i torrons i refresc) 

es van fer diferents activitats per tots els nens i 

nenes, els grans van jugar el bingo de les fruites i 

els petits van buscar l'estel d'orient, tothom va 

tenir les seu premi, monedes de xocolata!   

 

C. Casal d’estiu: Ja tenim les noves propostes, per 

tant només ens queda escollir aquella que sigui 

més adient per la nostra escola. 

 

C. Manteniment: Continuem avaluant 

pressupostos per fer una sèrie d’obres i millores a 

la nostra escola. 

 

C. Escola-Família: S’estableix la normativa de 

l’activitat del concurs de pessebres i com es  

donarà a conèixer aquesta informació a les 

famílies. 

C. Reciclatge de Llibres: En aquest butlletí la 

Comissió de Reutilització us fa arribar informació 

relativa a l’assignació de llibres de reciclatge (3r-

6è) que s’ha fet per aquest curs 2013-2014.  

En cursos anteriors la Comissió delegava 

l’assignació de llibres al tutor(a) encarregat de 

l’aula. Així doncs el mestre disposava a classe de 

tots els llibres que havia de repartir i aquest els 

distribuïa segons el seu bon criteri. 

 Aquest curs però, la Comissió s’ha encarregat de 

fer l’assignació i distribució dels llibres a totes les 

classes de 3r a 6è. L’assignació s’ha fet a partir de 

l’avaluació dels llibres a principi i final de curs.  

Cada llibre s’avalua del 0 al 3 essent el 0 la 

mínima puntuació (el llibre està en molt mal estat 

i s’ha de substituir) mentre que un 3 indica que el 

llibre està “quasi” nou.  

En les següent taules es pot veure un exemple. 

L’alumne X de 4t ha tingut 6 llibres de reciclatge i 

durant el curs 2012-2013 ha fet un desgast dels 

mateixos de -4. En canvi l’alumne Y també de 4t 

ha tingut també llibres de reciclatge i ha fet un 

desgast de -9. Concretament l’alumne Y ha 

malmès de forma notòria el llibre de català (per 

accident se li van mullar unes quantes pàgines). 

També es pot veure que tot i que l’alumne X 

tingui llibres més “gastats” (partia de 2 llibres  

amb un 1) això no significa que se’l valori 

negativament. Justament aquest alumne ha 

tingut millor nota (menys desgast del llibres). 
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*La valoració inicial correspon a la valoració final del curs  

anterior (en aquest cas 2011-2012) 

**Suma aritmètica del desgast de cada llibre 

 

*La valoració inicial correspon a la valoració final del curs 

anterior (en aquest cas 2011-2012) 

**Suma aritmètica del desgast de cada llibre 

 

A l’hora de fer l’assignació de llibres pel curs 

2013-2014 la comissió té en compte la puntuació 

de cada persona a fi de “premiar” a l’alumne que 

ha tractat millor els llibres (nota de desgast més 

propera a 0) envers l’alumne que no els ha tractat 

tant bé (nota de desgast més negativa). No 

necessàriament a l’alumne amb millor nota  

(menys desgast) se li donen tots els llibres nous 

però si que intentem donar-li llibres que estiguin  

en millor estat. En el cas dels alumnes de 3r 

l’assignació es fa de forma  aleatòria ja que no 

disposem de “cap” nota pels alumnes que 

s’incorporen al sistema de reciclatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar la llista de tots els alumnes amb les 

puntuacions i fer l’assignació/distribució dels 

llibres a les classes implica algunes hores de feina 

de la comissió i d’alguns pares/mares voluntaris. 

A finals de curs us invitarem com cada any a 

participar en aquesta tasca que com tots sabeu 

significa un estalvi econòmic per les famílies. 

 

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. 

Alumne X Català Castellà Anglès Matemàtiques Música Religió 

Valoració 

inicial* 

1 1 3 2 3 2 

Valoració final 

2012-2013 

1 1 2 1 2 1 

Desgast 0 0 -1 -1 -1 -1 

Desgast total**                                                                  -4 

Alumne Y Català Castellà Anglès Matemàtiques Música Religió 

Valoració inicial* 2 3 3 2 3 2 

Valoració final 

2012-2013 

0 1 2 1 1 1 

Desgast -2 -2 -1 -1 -2 -1 

Desgast total**                                                                 -9 
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