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1. Jornada de portes obertes 

“L’escola està a punt; tots hi hem treballat a 

consciència; tots compartim la satisfacció per la 

feina ben feta i també els nervis habituals davant 

la Jornada de Portes Obertes, en què l’escola es 

mostra tal com és davant les famílies que han 

d’escolaritzar per primera vegada els seus fills i 

filles.”  

Aquests pensaments ens van acompanyar durant 

el matí del dia 22 de febrer, en què vam donar a 

conèixer el nostre Caràcter propi, el nostre 

Projecte educatiu i les nostres instal·lacions a 

través d’una visita guiada pels mestres. Hi van 

assistir prop de 70 famílies, i tant elles com 

nosaltres vam quedar molt satisfets de la 

Jornada.  

2.  Xerrada sobre l’ús de les noves 
tecnologies 

Atès que s’han detectat alguns problemes 

respecte al mal ús que els alumnes del cicle 

superior fan de les noves tecnologies,  
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s’organitzaran unes xerrades amb la presència 

de mossos d’esquadra adreçades als alumnes i 

les seves famílies per tal de sensibilitzar i donar 

informació vàlida i actualitzada sobre aquest 

tema. 

És molt important que els pares ens 

conscienciem profundament de la nostra 

responsabilitat educativa envers els nostres fills i 

els acompanyem en tot moment, amb la 

col·laboració dels tutors de l’escola. 

 

Fem bon ús de les noves tecnologies 

3. Carnaval a l’escola 

Com cada any, hem celebrat aquesta festa amb 

alegria i força gatzara. Amb motius de la natura 

vam confeccionar i lluir les disfresses en la rua del 

divendres 28 de febrer, que va transcórrer pel 

carrer del Riu.  

A continuació els nens i nenes d’infantil i cicle 

inicial van ballar al pati amb la música d’un grup 

d’animació de luxe format per Laia Mèlich (veu), 

Jaume Folqué (veu i guitarra), David Ferrrés 

(guitarra) i Ferran Rosell (teclat). Amb les cançons 

de sempre i l’experiència d’uns quants anys, els 

intèrprets van fer passar una estona agradable i 

moguda a tots els participants, al llarg d’una tarda 

ventosa que resultà molt animada.  

 

 

 

Rua de Carnaval per el carrer del Riu 

 

 

Els alumnes dels cicles mitjà i superior, reunits al 

“submarí”, van oferir les actuacions musicals que 

havien preparat durant uns quants dies a les 

seves aules, amb nervis, emoció i, sobretot, 

alegria i bona companyonia. 

La festa la vam acabar el dimecres de Cendra, en 

què el Rei Carnestoltes ens va convidar a una 

esplèndida xocolatada preparada per la Mari 

Carmen, la magnífica cuinera del nostre col·legi. 
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 4. Fundació Educativa Esteve Casals 

Us passem a continuació un resum de les 

diferents tasques que s’han fet durant aquest mes 

de febrer. 

Conveni amb els Salesians: El conveni que tenim 

actualment amb els Salesians data del 25 

d’octubre de 1993. A fi de renovar-ne la vigència, 

i aprofitant el canvi de la nostra titularitat 

(associació -> fundació), s’està treballant en la 

redacció d’un nou document adaptat a tota la 

normativa actual. Val a dir que, independentment 

de la renovació del conveni, els nostres alumnes 

tenen garantida una plaça als Salesians.  

 

Tràmits amb el Registre de Fundacions: Encara no 

tenim una resposta per part de la Direcció 

General de Dret i d’Entitats Jurídiques; tota la 

documentació va ser acceptada. Estem esperant 

la resolució final, que hauria d’arribar en un 

termini d’un o dos mesos. 

 

Assemblea General de socis: A fi de complir amb 

la llei corresponent a l’aprovació de comptes de 

l’ACPF, el passat 10 de febrer el tresorer de la 

Fundació, juntament amb el president i secretari 

de l’ACPF,van presentar els comptes de 

l’Associació referents al curs 2012-2013, que es 

van aprovar per majoria absoluta. A més a més, es 

van presentar els resultats de l’auditoria 

corresponents al mateix  exercici. 

 

Jornada de Portes Obertes: El 22 de febrer alguns 

membres del Patronat de la Fundació i de 

l’AMPA, com també un grup nombrós de mestres,  

vàrem participar en la Jornada de Portes Obertes 

que organitza l’escola per a les famílies 

interessades a entrar al nostre centre. La 

participació va ser elevada (més de 60 famílies). 

Es va habilitar una aula de 3r per poder acollir els 

més petits mentre el pares estaven a la reunió. A 

més de la informació sobre el procés de 

preinscripció (calendari, documentació que cal 

presentar...), es va lliurar als assistents un 

exemplar de la revista Nosaltres, un escrit de la 

Fundació Escola Cristiana amb el lema “Tria 

Escola Cristiana” i una petita biografia de l’Esteve 

Casals, entre altres documents. Des del Patronat 

valorem molt positivament l’acte, ja que no 

solament serveix per a informar les famílies que 

volen entrar a l’escola sobre els serveis que 

ofereix el Col·legi Sant Vicenç, sinó també per a 

donar a conèixer el nostre Caràcter propi i les 

finalitats de la Fundació Educativa Esteve Casals 

a la resta de la població. També és una 

oportunitat d’explicar als pares i mares què és 

una escola concertada i quins conceptes integren 

la quota que paguem. 

5. Informació de les Comissions de 
l’AMPA 

C. Extraescolars:  Podeu consultar els objectius i 

la programació de les activitats extraescolars del 

curs 2013/2014 accedint a l’apartat de Serveis, 

sub-apartat Extraescolars, de la pagina web de 

l’escola: www.csantvicens.cat 

 

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

 

C. Menjador i Acollida:  Al mes de febrer i 

coincidint amb el carnaval, al menjador s'ha 

celebrat el dia de la Xina, on no només s'ha pogut 

menjar plats típics d'aquest país asiàtic sinó que 

els nens i les nenes van poder menjar amb 

bastonets que es van endur a casa seva.   

 

A més a més s'ha comprat material esportiu per 

l'estona del pati i s'han modificat les taules de P-3 

perquè els nens i les nenes puguin menjar més 

còmodament. 

 

C. Casal d’estiu:  Us avancem que aquest any el 

casal el farà l’Escola de Teatre i + “el Bitxo”, hi 

haurà servei d’acollida i menjador. Properament 

us passarem més informació. 

 

C. Manteniment:  Coordinació per les millores 

que es faran a l’estiu:  

- Cobert per a les joguines d’Educació 

Infantil 

- Pintat façana interior pati Educació 

Primària 

- Reparació embornals pati Educació 

Primària i renovació de sorra (sauló) 

- Pintat d’aules i vestidors 

- Catifes noves per Educació Infantil 

· Reparacions: Es repararan i col·locaran 

mosquiteres noves al menjador 

· Neteja general: Estudi per millorar el servei de 

neteja  

 

C. Comunicació:  Aquest mes de febrer la 

comissió de comunicació ha  treballat activament 

en la  confecció de tot el material gràfic per donar 

a les famílies que ens han visitat durant les portes 

obertes. També s’ha acabat la maquetació i 

impressió de la Memòria de la Fundació 

Educativa Esteve Casals i l’ACPF en dissolució 

2012-2013. 
 

http://www.csantvicens.cat/content/extraescolar
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C. Escola-Família: Estem preparant la festa de la 

Primavera, us recordem que es farà el proper 

diumenge 23 de març, hem preparat inflables, 

tallers, jocs, servei de bar amb terrassa, ... 

Esperem la vostra assistència. I recordeu que si 

voleu col·laborar amb nosaltres nomes cal que 

deixeu les vostres dades a secretaria o que ens 

envieu un mail a ampa@csantvicens.cat indicant 

que voleu ser voluntaris. 

 

C. Reciclatge de Llibres: Referent a les notícies 

que surten a la premsa sobre la renovació o no 

dels llibres de text degut a la nova llei orgànica 

(LOCME), la nostra escola no té previst canviar 

els llibres de text del curs 2014-2015 degut a 

aquest motiu. Aquesta posició està en línia amb 

l’anunci de per part de la Conselleria 

d’Ensenyament de la Generalitat que “no 

considera necessària la renovació de llibres de 

text de cara al curs 2014-2015 tot i el 

desplegament de la LOMCE”. La consellera Rigau 

explica que “vol evitar que famílies hagin de fer 

front a despeses innecessàries”. “La conselleria 

considera que els llibres de text actualment 

vigents garanteixen la implantació de les 

competències bàsiques”. 

 

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
mailto:ampa@csantvicens.cat

