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1. Voluntariat d’alumnes del 
Salesians 

Aquest curs un total d’11 alumnes del Salesians 

faran una feina de voluntariat a la nostra escola. 

Cada setmana, fins a finalitzar el curs, vindran per 

les tardes i col·laboraran en les tasques de suport 

que els diferents mestres els encomanaran, 

sempre acompanyats.  

Intervindran en tots els cicles, tant en infantil 

com en la primària.  

Per aquests alumnes aquest voluntariat suposa 

un enriquiment personal de servei i alhora els 

ofereix la possibilitat de millorar la nota de 

l’assignatura de Filosofia. 

Alguns d’ells són exalumnes de la nostra escola, 

els quals experimenten sensacions de melancolia 

i d’alegria a la vegada, segons ens han comentat. 

2.  Col·laboració amb la Marató de 
TV3 

Tot i les dificultats que vam patir el dia del 

Pessebre Vivent és d’agrair que algunes famílies  

es solidaritzessin fent un donatiu amb la Marató  

 

de TV3, que aquest any recollia diners per la 

investigació i cura de les malalties 

neurodegeneratives. És la segona vegada que fem 

aquesta acció solidària, i es va recollir un total de 

208,71 euros. Gràcies. 

3. III DENIP a l’escola  

Dia Escolar de la No-violència i la Pau 

 

DENIP són les sigles del Dia Escolar de la No-

violència i la Pau. Per tercera vegada ho celebrem 

mestres i alumnes el dia 30 de gener. Aquesta 

activitat és programada des del Departament de 

pastoral pels mestres que la conformen.  

1.  Voluntariat d’alumnes del Salesians 

2.  Col·laboració amb la Marató de TV3 

3.  III DENIP a l’escola 

4.  Resultats de l’enquesta sobre el servei d’acollida a la tarda 

5.  Fundació Educativa Esteve Casals 

6.  Informació de les Comissions de l’AMPA 
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El fundador d’aquesta diada, el pedagog i 

escriptor mallorquí Llorenç Vidal, ha estat 

nominat per l’ajuntament de la seva població per 

al Premi Nobel de la Pau. 

Per fi vàrem gaudir d’una tarda assolellada en la 

que després de cantar la cançó “Imagine” de John 

Lennon  i de recitar un poema de la Pau, que 

reproduïm a continuació, el nostre grup falconer 

ens va delectar a alumnes, mestres i pares, amb 

una actuació magnífica i emocionant.  
 

 
Diada de la Pau i la no violència 

 

 

SI EL MÓN FOS… 

Si el món fos escrit amb llapis, 

podria esborrar la lletra 

que vol ferir; 

podria esborrar mentides 

que no cal dir; 

n’esborraria l’enveja 

que porta mals; 

n’esborraria grandeses 

de mèrit fals… 

 

Però és escrit amb tinta 

de mal color: 

el color brut de la guerra 

i del dolor. 

Qui voldrà escriure un nou món 

més just i net? 

Potser que tu i jo ho provéssim, 

ben valents, lletra per lletra, 

des del nostre raconet… 

Joana Raspall 

4. Resultats de l’enquesta sobre el 
servei d’acollida a la tarda 

Durant el mes de desembre es va passar una 

enquesta a les famílies per veure la necessitat 

que hi havia de crear un servei d’acollida de tarda, 

i ja tenim els resultats. 

Dels 462 alumnes només han omplert l’enquesta 

133 alumnes, o sigui, aproximadament un 29% de 

l’alumnat, agraïm la vostra col·laboració. 
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De les 133 respostes obtingudes, 21 han dit que 

si farien servir el servei i 112 alumnes no el 

necessitarien. 

I dels 21 alumnes que si farien servir aquest 

servei, només 6 serien fixes, i no tots els dies de la 

setmana, per tant, us hem de comunicar que 

aquest servei no es podrà dur a terme ja que no 

podem muntar la infraestructura necessària per 

tan poca assistència. 

 

 

 

5. Fundació Educativa Esteve Casals 

El Patronat de la Fundació desitja un feliç 2014 a 

tots els membres de la comunitat educativa: 

mestres, famílies i tots els treballadors i 

voluntaris del centre. Desitgem que al llarg 

d’aquest 2014 la Fundació pugui començar a 

treballar formalment en la gestió de la titularitat.  

Us passem a continuació un resum de les 

diferents tasques que s’han fet durant aquest mes 

de gener. 

 

Reunió Junta de l’AMPA (13 de gener): En aquesta 

reunió els representants del Patronat van 

informar que es participaria en la Mostra 2014 

que organitza cada any l’Ajuntament. La 

participació té dos objectius:  

1) donar a conèixer la Fundació a la resta del 

municipi. 

2) Informar les famílies interessades de les 

característiques de la nostra escola i 

invitar-les a venir a la Jornada de Portes 

Obertes que es farà el 22 de febrer. 

Atès que la Mostra dura 2 dies i els horaris són 

bastant amplis (10:00-21:00 i 10:00-20:00 

respectivament), es va demanar la col·laboració 

dels membres de l’AMPA per poder estar a 

l’estand. Els detalls sobre el material que s’havia 

de repartir, la informació que s’havia de donar i 

horaris es van acabar de concretar en una reunió 

del dia 14.  

 

Tràmits amb el Registre de Fundacions: El passat 

30 de desembre es va presentar a la Direcció 

General de Dret i Entitats Jurídiques la 

documentació que mancava (esmenes) d’acord 

amb la reunió celebrada el 12 de desembre 

(vegeu el butlletí de desembre 2013). De moment 

no ens han fet arribar més esmenes relacionades 

amb aquest tràmit. També us informem que 

l’informe final de l’auditoria ja està completat i 

resta disponible a secretaria per si el voleu 

consultar. De totes formes, l’actual ACPF farà 

una reunió, prevista per al dia 10 de febrer, per 

informar totes les famílies del tancament dels 

comptes per al curs 2012-2013.  
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En aquesta reunió es presentaran les conclusions 

de l’auditoria. 

 

Reunió del Patronat (16 de gener): El Patronat es 

va reunir el 16 de gener per parlar de diferents  

temes:  

a) Resum de l’auditoria per part del tresorer, 

estat de comptes al tancament de 

l’exercici 2012-2013 i revisió dels 

objectius del Patronat que ens vam fixar a 

principi de curs.  

b) Acte inaugural: aquest objectiu es dóna 

per assolit. 

c) Preparar el relleu del personal 

d’administració. Durant el mes de febrer 

es faran entrevistes a quatre candidats. 

d) Desenvolupar un protocol per gestionar 

els impagaments. Bàsicament es decideix 

que la gent que no paga no podrà accedir 

als serveis de l’escola si, després d’haver-

nos entrevistat amb les famílies, no 

s’arriba a cap acord. 

e) Desenvolupament dels objectius del PEC 

en l’àmbit de govern i comunicació. 

Alguns d’aquests objectius inclouen el 

foment de la participació dels pares, la 

conveniència de donar a conèixer 

l’organigrama del centre, l’aposta pel 

correu electrònic, la celebració dels 

esdeveniments històrics, l’elaboració d’un 

pla de comunicació, la divulgació de les 

funcions del Consell Escolar, etc. 

Respecte al Consell Escolar, s’ha inclòs a 

la pàgina web de l’escola informació sobre  

les funcions i membres del nostre Consell 

Escolar: 

http://www.csantvicens.cat/content/cons

ell-escolar  

L’organigrama de l’escola, un cop la 

Fundació sigui una realitat, també s’ha 

inclòs a la pàgina web: 

http://www.csantvicens.cat/content/orga

nigrama  

f) Mostra 2014 (18 i 19 de gener). Per 

primera vegada, la Fundació va participar 

en la Mostra 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des del Patronat volem agrair la 

col·laboració de les diferents persones 

(pares, mestres i personal administratiu) 

que van ajudar a muntar i desmuntar  

http://www.csantvicens.cat/content/consell-escolar
http://www.csantvicens.cat/content/consell-escolar
http://www.csantvicens.cat/content/organigrama
http://www.csantvicens.cat/content/organigrama
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l’estand o hi van estar presents donant 

informació sobre la Fundació i l’escola: 

Miquel Àngel Olaya, César Abad, Joan 

Pastor, Júlia Galván, Félix Alfonso, Ramon 

Carreté, Eulàlia Prat, Magda Giralt, 

Gemma Balcells, Vicente Zapata, Rut 

Sales, Vicenç Calvente, Jaume Folqué, 

Susana Almodóvar, Núria Marín, Anna 

Recasens, Paco López, Carmina Botellas, 

Jesús Churio, Sergi Sales, Roser Ferrés i 

Joan Capdevila. Insistim una vegada més 

que la Fundació no podria funcionar sense 

la col·laboració dels pares i mares de 

l’escola, tal com diu un dels nostres lemes: 

“Tots som Fundació”. 

 

També agraïm a la Comissió de Comunicació la 

feina feta en preparar el disseny de l’estand i de 

tot el material que es va repartir. 

Entre les tasques que el Patronat durà a terme 

durant el mes de febrer, destaquem: revisió del 

conveni amb els Salesians (vigent fins al curs 

2013-2014), comissió del 50è aniversari de 

l’escola i participació en la Jornada de Portes 

Obertes del 22 de febrer. 

6. 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: Aquest mes de gener la 

comissió de menjador ha revisat i aprovat els 

menús de tot el curs juntament amb la Fundació 

Catalana de l'Esplai. A més al menjador, seguint 

les jornades gastronòmiques, s'ha celebrat el dia 

d'Alemanya, on s'han menjat plats típics i hem 

decorat el menjador per l'ocasió, tothom s'ho va 

passar d’allò més bé.  

Finalment, volem donar les gràcies a totes les 

famílies que seguint la crida del servei d'acollida 

va portar joguines que ja no utilitzaven perquè els 

nens i nenes que fan ús d'aquest servei puguin 

jugar-hi i passar l'estona que estan a l'escola 

d'una manera més amena. 

 

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. Comunicació:  Aquest mes de gener la 

comissió de comunicació ha  treballat activament 

en la  confecció del disseny de l’estand de la 

Mostra, també s’ha preparat tot el material, 500 

globus, 1000 flyers d’informació, 250 imans,  etc... 

que s’entregaven a les persones que ens visitaven 

a l’estand. 
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C. Escola-Família: El dia 10 de gener vam fer el 

concurs de pessebres, aquest any hi ha hagut 

poca participació, no obstant, agraïm a tots els 

participants la seva dedicació. Tots els 

participants van rebre un estoig de retoladors i 

els guanyadors de cada categoria van rebre a més 

a més una tarja regal de l’Abacus.  

Els guanyadors han sigut: 
 

1a categoria: Laia i Biel Fernández (P5-P3) 

2a categoria: Júlia Ricardo (1r) 

3a categoria: Victor i Sergio Cervilla (6è-1r) 
 

 

C. Reciclatge de Llibres: Aquest mes no tenim 

gaires novetats a la comissió de llibres. 

Simplement us informem dels membres que té la 

comissió a dia d’avui i les reunions que anem fent 

al llarg del curs.  

La comissió està formada per tres representants 

de l’AMPA (Montse Bermúdez, Núria Marín i 

Joan Capdevila), el director del centre (Jaume 

Folqué), un representant dels mestres (Roger 

Bartés) i l’administrador (Paco López).  

Ens reunim almenys una vegada per trimestre: 

1) Reunió de principi de curs: preparem la 

memòria del curs anterior tot fent 

avaluació i autocrítica de les actuacions 

realitzades, proposem objectius pel curs i 

ens assegurem que tots els alumnes 

tinguin els llibres. 
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2) Reunió del segon trimestre: preparem i 

distribuïm les llistes perquè els mestres 

puguin fer una pre-avaluació dels llibres, 

revisem juntament amb els mestres si s’ha 

de canviar algun llibre i enviem una carta 

als pares/mares per convocar-los a una 

reunió informativa. 

3) Reunió de final de curs: es confirmen els 

canvis de llibres, es genera una llista de 

llibres a comprar a partir de l’avaluació 

que han fet els mestres i les previsions 

d’alumnes pel curs vinent i també enviem 

cartes/e-mail a les famílies per demanar 

col·laboració en els procés de revisió i 

distribució de llibres que fem durant el 

mes de juliol. 

 

En definitiva, no és una comissió que porti molt 

feina tret de moments puntuals (finals i principis 

de curs) i és per això que animem a apuntar-vos-

hi (podeu enviar un correu a 

ampa@csantvicens.cat). 

 

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
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