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1. El Lluís Bosch es jubila 

 
 

Lluís Bosch, mestre del Col·legi Sant Vicenç 

 

El 20 de març va ser l’últim dia en què el Lluís va 

ser mestre del Col·legi Sant Vicenç. La mateixa 

tarda, després de la seva darrera classe, els 

alumnes del cicle superior li van retre un 

homenatge molt especial.  

 

 

Després de tants anys d’ofici, somniador i 

promotor d’una escola activa i essent un dels 

grans artífexs de l’escola que tenim i que som, ens 

deixa content i emocionat, dient-nos que 

treballem i lluitem pel col·legi.   

El mateix dia en què començava la primavera es 

va acomiadar dels companys amb una trobada al 

migdia molt entranyable, preludi d’una bona festa 

que farem a final de curs amb altres companys 

que enguany també es jubilen. 

2.  Hem rebut cartes des d’Andalusia 

Des de fa tres anys que en l’àrea de llengua 

castellana enviem i rebem cartes d’Andalusia. 

Nens i nenes   d’Alagámitas i Pruna, de la Sierra 

Sur de la província de Sevilla, i els nostres 

alumnes de 5è, enguany, comparteixen 

experiències i formes de viure de cada lloc. Per a 

nosaltres és una activitat molt interessant per a 

practicar l’expressió escrita en castellà i, alhora, 

conèixer altres entorns socials a través dels ulls 

d’infants. 
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3. Contes a la biblioteca 

El dijous 20 de març la nostra biblioteca Ramon 

Folch es convertí en l'escenari de la sessió de 

contes d'hivern (era realment la darrera hora 

d'aquesta estació). L'esmentada sessió fou 

presentada per Sara Longas i adreçada a 

l'alumnat d'educació infantil. En primer lloc, el 

públic va poder gaudir amb la divertida actuació 

de dues de les mestres especialistes d'anglès, Laia 

Mèlich i Miryam Blázquez. Després s'escenificà el 

conte de Hansel i Gretel. Com ja acostuma a ser 

habitual, hi van participar també alumnes (en 

aquesta ocasió, dels cicles inicial i mitjà) i la 

mestra Isabel Soneira, que interpretà el paper de 

la malèvola bruixa. Els aplaudiments agraïts del 

públic i la tradicional coca posaren punt i final a la 

sessió. 

 4. Preinscripcions… 

Mentre escrivíem aquestes línies, comptàvem 

amb 46 sol·licituds per a P3 el curs vinent i 18 per 

a altres cursos.  

Donada la baixada de natalitat i la crisi econòmica 

imperant, podem estar força satisfets d’aquestes 

dades. Certament és el primer any que no omplim 

des de l’any 2004, en què vam tenir 49 alumnes 

per a P3. Però per veure una xifra significativa 

ens hem de remuntar a l’any 1996, amb 41 

preinscripcions i una natalitat molt més baixa que 

l’actual. 

5. La Festa de la Primavera 

El diumenge 23 de març vam celebrar la Festa 

de la Primavera. Agraïm la col·laboració dels  

pares voluntaris i les nenes de 6è i el Roger 

Bartés, que van muntar el taller d’aeròbic, que 

tant va agradar. Uns i altres van contribuir que 

la festa fos un èxit. 

 
Taller d’aeròbic organitzat per les nenes de 6è i el Roger Bartés 

 

A més a més del taller d’aeròbic, es van fer tallers 

de polseres, decoració de pinces, decoració de 

pedres i papiroflèxia, i el tradicional mural de la 

primavera. També hi havia la part més esportiva; 

vam portar dos inflables: un futbolí humà, que va 

agradar molt, i un altre amb tobogan. També 

teníem una eslinga d’equilibris i un raconet de 

boxa cubanocatalana. Per als més petits es va 

habilitar el pati d’infantil  com a circuit de motos, 

pista de bitlles i jocs de punteria... i, per als més 

grans, també hi havia jocs repartits per la pista: 

xanques, bitlles... Podeu veure les fotografies de 

la festa al següent enllaç:  

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

a-multim%C3%A8dia 

6. Jordi Torras ens visita 

Els passats 17 i 18 de març el vicentí Jordi Torras, 

jugador internacional del  FC Barcelona Alusport, 

va visitar la nostra escola, on va poder compartir  

http://www.csantvicens.cat/content/%C3%A0rea-multim%C3%A8dia
http://www.csantvicens.cat/content/%C3%A0rea-multim%C3%A8dia
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experiències i activitats amb els alumnes de  

futbol sala extraescolar. 

 

Els alumnes estaven molt emocionats  que un 

jugador de la talla de Jordi Torras, amb un 

palmarès envejable, pogués estar amb ells a la 

pista de l’escola. 

En Jordi els va parlar dels seus inicis, els va 

explicar que ell va començar a jugar amb 10 anys i 

no era massa bo. Però amb esforç i constància va 

anar millorant fins a arribar al jugador que és ara. 

“Però el més important de tot no és que sigueu un 

bon jugador i tingueu un nom que conegui molta 

gent, amb això sol no es menja. Cal que estudieu i 

us formeu, la vida d’un esportista és curta i el dia 

de demà haureu de treballar. Jo he hagut 

d’estudiar a partir dels 25 anys, i costa molt més 

que quan ets jove, me’n penedeixo de no haver-

ho fet abans. Ara, gràcies als estudis, quan deixi 

de jugar podré buscar una feina. Per tant, 

estudieu i feu cas als pares i mestres”. 
 

 
Jordi Torras parlant amb els alumnes de futbol sala extraescolar 

 

Un cop feta la xerrada, en Jordi va fer una 

activitat d’escalfament amb els nens i després va 

fer exercicis tècnics i estratègies d’atacar i de 

defensar. Els alumnes seguien totes les 

indicacions que ell donava. Els nostres monitors 

van estar col·laborant en tot moment. 

Per finalitzar, van fer un curt partidet on el Jordi 

va participar activament i va signar autògrafs a 

tothom que li’n demanava. 

Durant dos dies que ha vingut ha sabut guanyar-

se els nens i adaptar-se a les diferents edats que 

tenim. Tots aquells/es que durant les festes de 

Setmana  Santa vulguin aprendre més de futbol 

sala podran apuntar-se al campus que ell mateix 

organitza a la nostra població. 

Nosaltres agraïm que ens hagi pogut obsequiar  

amb la seva presència. 

7. Marta Martínez, 3ª a la 1ª prova 
Copa Catalana Internacional  BTT 

 
 Marta Martínez, en l’acte de lliurament de premis de la 1a prova 

Copa Catalana Internacional BTT 2014 
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L’alumna de 6è Marta Martínez va obtenir la 3ª 

posició en la 1ª prova Copa Catalana 

Internacional BTT 2014 celebrada a la localitat 

de Banyoles el passat 9 de març. Cal destacar 

també el 4t lloc de l’Arnau Martínez i el 5è de la 

Marina Pastor, ambdós components de l’equip 

Club Penya Ciclista Bons Amics i alumnes del 

Col·legi Sant Vicenç. Moltes felicitats a tots! 

8. Alexandra Martínez Carbó, 
campiona del Catalunya Open de 
Patinatge Artístic sobre gel 

 

Del 21 al 23 de febrer passat, es va disputar el 

Catalunya Open de Patinatge Artístic sobre gel, i 

una alumna de 4t A, l’Alexandra Martínez Carbó, 

representant del FC B Barcelona, va ser la 

campiona d’aquest certamen en la categoria 

debutant. Moltes felicitats, Alexandra!! 

 

9. Fundació Educativa Esteve Casals 

Durant el mes de març el Patronat de la Fundació 

ha estat treballant en diferents activitats, entre 

les quals destaquen: 

Tràmits amb el Registre de Fundacions: El passat 

13 de març la Direcció General de Dret i 

d’Entitats Jurídiques ens va comunicar que la 

Fundació Educativa Esteve Casals havia estat 

enregistrada correctament al Registre de 

Fundacions de la Generalitat com a entitat 

“cultural i docent”. Ha estat un procés complicat i 

difícil, però ja podem dir que som oficialment una 

fundació. Ara estem treballant per fer efectiu el 

traspàs de la titularitat del centre des de l’ACPF 

(en dissolució) a la Fundació. 

 

Substitució de la Carmina: Al cap de 28 anys 

d’estar amb nosaltres, concretament al 

començament del curs 2014-2015, la Carmina es 

jubilarà com a secretària de la nostra escola. 

Després d’haver entrevistat els diferents 

candidats i avaluat les seves aptituds, l’Equip 

Titular ha seleccionat l’Imma Serrano 

(actualment coordinadora del servei de 

menjador) per substituir la Carmina quan aquesta 

es jubili. 
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Reunió de la Fundació Escola Cristiana de 

Catalunya (FEEC): El passat 18 de març el 

president del Patronat (Joan Capdevila) i 

l’administrador del centre (Paco López) van 

assistir a l’assemblea de titulars i directors de la 

FEEC, on es va parlar de diferents temes de 

l’actualitat educativa. Entre els temes tractats 

destaquem:  

 

 Davallada generalitzada de les preinscripcions 

d’alumnes de P3: El secretari general de la 

FECC, el pare Enric Puig, va exposar que 

l’Escola Cristiana no és aliena a la davallada de 

preinscripcions, sinó que ens afecta de ple. 

“Les escoles cristianes hauríem de donar 

exemple i ser solidaris amb les escoles del 

nostre entorn. Els augments de ràtio no 

s’haurien de demanar sense abans haver 

consultat l’afectació que aquest augment 

podria tenir a escoles properes”. La nostra 

escola està completament d’acord amb 

aquesta recomanació de la FECC. 

 Contenciós sobre la llengua: Tal com ha sortit 

publicat en la premsa, cinc famílies (cada 

família en una escola diferent) que viuen a 

Catalunya van presentar demandes al TSJC 

per demanar que els seus fills poguessin 

estudiar en castellà a l’escola. El TSCJ va 

enviar interlocutòries a aquests centres que 

els obliguen a garantir un mínim de 25% de 

castellà a les aules. A propòsit d’aquestes 

interlocutòries del TSJC, que afecten quatre 

escoles vinculades a la FECC, les escoles 

esmentades demanen la nul·litat de les 

demandes i la suspensió de la interlocutòria, 

al·legant que el model lingüístic dels centres 

s’ajusta plenament a la legislació educativa 

catalana i garanteix la cohesió social de tots 

els alumnes. Ara el TSJC ha de pronunciar-se 

davant d’aquesta petició de nul·litat. 

 

Acomiadament d’en Lluís Bosch: En Joan 

Capdevila, en representació del Patronat i 

l’AMPA, va participar en un petit acte organitzat 

per acomiadar en Lluís Bosch el divendres dia 21 

de març. Va ser una trobada molt emotiva, en el 

decurs de la qual en Lluís va deixar anar alguna 

llàgrima després d’haver treballat més de 35 anys 

al Col·legi Sant Vicenç i haver donat classe a 

molts alumnes que han passat durant aquests 

anys per la nostra escola. En Lluís va dir que havia 

viscut moments complicats, però que se’n va molt 

satisfet de la feina feta. També va esmentar, en 

petit comitè, que ell havia estat treballant, quan 

era director, per posar en marxa una fundació i li 

feia molta il·lusió que finalment la Fundació 

Educativa Esteve Casals fos una realitat. En nom 

del Patronat, li desitgem el millor en aquesta nova 

etapa que ara comença. Sens dubte que ha estat 

una persona que ho ha donat tot per la nostra 

escola; creiem que el seu descans és més que 

merescut. 

 

Reunió PEC: El passat dia 27, i com cada mes, la  

Comissió del PEC del Patronat va reunir-se per 

parlar de les diferents estratègies relatives al 

PEC (Projecte educatiu de centre). Entre d’altres, 

els assistents van reflexionar sobre aquests 

temes:  relacions institucionals amb altres 

entitats del poble, anàlisi de la imatge del nostre 

centre en la població, organització de la Jornada 



 

 

BUTLLETÍ 

a les famílies 
#23 

 

 

MARÇ 2014 

 

de Portes Obertes, reunió informativa amb les 

noves famílies de l’escola i potenciació de 

l’encontre i el diàleg entre els diferents 

estaments de l’escola. 

10. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

C. Extraescolars:  Aquest mes de març ha vingut 

en Jordi Torras a l’extraescolar de futbol sala. 

 

C. Menjador i Acollida:  Durant el mes de març els 

del servei de menjador de l'escola hem estat molt 

enfeinats. El dimecres de Cendra (el dia de 

l'enterrament de la sardina) a la tarda la nostra 

cuinera Mari Carmen va preparar una xocolatada 

fantàstica per a tots els alumnes de  l'escola.  

El dijous 27 de març  es va celebrar la jornada 

gastronòmica mensual, i aquest mes ens vam 

endinsar en el menjar típic d'Itàlia, la qual cosa 

ens va permetre tastar amanida de pasta, pizza i 

tiramisú. A més a més, i com ja és habitual, es va 

decorar el menjador per a l’ocasió i les monitores 

es van disfressar de gondoleres. Finalment, la 

Teresa, una noia de pràctiques, va promoure una 

activitat molt especial: va demanar als nens de 

segon que fessin uns personatges fantàstics d'un 

planeta  

llunyà amb material reciclat. Un cop fets els 

personatges, es van inventar una història que els 

nens i nenes van explicar als seus companys de 

P4. L'experiència ha estat molt enriquidora i tot 

un èxit. Gràcies, Teresa. 

 
Alumnes de 2n explicant una història amb personatges fantàstics 

d’un planeta llunyà, fets amb material reciclat, als companys de P4 

 

C. Casal d’Estiu:  Properament us passarem més 

informació sobre el casal que farà l’Escola de 

Teatre i + “el Bitxo”. Hi haurà servei d’acollida i 

menjador. 

 

C. Manteniment:  S’han començat a fer diverses 

reparacions al col·legi. Per exemple, s’estan duent 

a terme i planificant millores a les classes 

d’infantil.  

 

C. Comunicació:  Aquest mes de març la Comissió 

de Comunicació ha  treballat en la confecció de la 

revista trimestral i el disseny de la imatge gràfica 

per a la Festa de la Primavera. 
 

 

C. Escola-Família: El diumenge 23 de març vam 

celebrar la Festa de la Primavera.  
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De les 107 famílies que van omplir la inscripció, 

97 van dir que assistirien a la festa, i en total es 

van inscriure 335 participants. 

 

 

Per poder fer aquestes estadístiques, necessitem 

que ompliu les inscripcions que rebeu via e-mail, 

tant si veniu com si no, així sabrem que heu rebut 

correctament el correu electrònic. 

 

A més a més, durant aquest mes de març s’ha fet 

la tercera convocatòria de partits de futbol entre 

escoles de Sant Vicenç, concretament la jornada 

va tenir lloc el passat 21 de març al Col·legi Mare 

de Déu del Rocío, i hi van participar els alumnes 

de 5è A i 6è A. 

 
3ª convocatòria de partits de futbol entre escoles de Sant Vicenç 

 

C. Reciclatge de Llibres: La Comissió de Reciclatge 

de Llibres es reunirà a l’inici del mes d'abril per 

començar a fer l'avaluació dels llibres de 

reciclatge amb l'ajuda dels tutors de 3r, 4t, 5è i 

6è. L'objectiu d'aquesta revisió és, d’una banda, 

fer una estimació dels llibres que s'han de canviar 

per poder-los comprar abans d'acabar el curs, i, 

de l’altra, calcular la quota del curs 2014-2015. 

Una vegada més, demanem a les famílies la vostra 

col·laboració perquè els vostres fills i filles tinguin 

cura dels llibres (sense guixades ni pàgines 

arrugades) i tots plegats puguem estalviar-nos 

alguns diners. 

 

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. 

97 

10 

Famílies inscrites a la 
Festa de la Primavera 

Si No 

0 100 200 300 400 

Altres familiars Alumnes 

Dels 335 inscrits, 140 són alumnes 
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