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1. Lectura de poemes 

La lectura de poemes de bon matí, a càrrec 

d’alguns mestres, és el tret de sortida de la nostra 

Setmana Literària, que aquest any ha arribat a la 

seva quarta edició, just després de les vacances 

de Setmana Santa.  

 
Lectura de poemes de bon matí a càrrec d’alguns mestres 

 

És una bonica manera d’admirar la bellesa de les 

paraules i de comprovar que tenen la gràcia 

d’alegrar-nos el dia.  
 

 

 
Pares i mares escoltant la lectura de poemes 

Després, un cop els alumnes són acompanyats a 

la seves respectives aules, continuen llegint en 

silenci amb els mestres. Es crea una atmosfera de 

recolliment, lectura i atenció que cada any ens 

sorprèn a tots, petits i grans. Per això seguim 

creient que, tot i els inconvenients que té aquesta 

activitat per a algunes famílies -ja que l’entrada a 

l’escola s’ha de fer de forma esglaonada-, cal 

mantenir-la dins la programació. Enguany s’ha 

permès que els pares  poguessin anar a secretaria 

si els era necessari. 
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2.  XXXII Jocs Florals 

Un cop més, la festa del Jocs Florals -celebrada el 

23 d’abril, festivitat de Sant Jordi- ha estat l’acte 

central de la nostra Setmana Literària. Les 

cançons i els poemes recitats i representats ens 

han alegrat en el decurs d’una tarda primaveral. 

El centre d’interès era la natura, que cada cicle 

l’ha volgut tocar i viure a la seva manera. Com en 

altres ocasions, la presència de públic ha estat 

molt nombrosa. 

 
Actuació durant els XXXII Jocs Florals 

Per acabar, l’alumnat ha pogut gaudir d’un bon 

berenar a la seva aula, que ja comença a ser 

tradicional, gentilesa de l’AMPA de la nostra 

escola. 

3. Teatre de Sant Jordi 

Els alumnes del cicle mitjà ens han regalat la 

llegenda de Sant Jordi. I ho diem així perquè el 

regal porta incorporat una bona dosi de sorpresa: 

la representació de l’obra de teatre que hem vist, 

tan previsible, amb el nus i el desenllaç de la 

història que tots coneixem, ens ha sorprès molt 

agradablement per les cançons, els balls, 

l’entusiasme i el saber fer d’alumnes i mestres.   

La llegenda de Sant Jordi 
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Podem dir també que els micròfons d’ambient, 

que aquest curs hem estrenat, han ajudat força el 

públic a seguir bé l’argument i a gaudir del talent 

dels artistes.  

4. Recital poético 

El dijous dia 24, i després de la intensa diada de 

Sant Jordi, la nostra biblioteca de l'escola es va 

omplir de creativitat i sentiments, de metàfores i 

ric vocabulari, amb motiu del “recital poético” en 

llengua castellana que els alumnes de 6è van 

preparar amb il·lusió.  

Els poemes d’autors clàssics com Tomás de 

Iriarte,  G.A. Bécquer o Juan R. Jiménez es van 

donar la mà amb els de Gloria Fuertes, Ángela 

Figuera i Carmen  Gil.  

Els alumnes de 6è, individualment o de dos en 

dos, van recitar una varietat de poemes que ells 

mateixos havien escollit.  

“Recital poético” per part dels alumnes de 6è 

El silenci i l’atenció amb què el públic assistent 

escoltava i els aplaudiments al final del 

recital, van ser els senyals que els sentiments i  

emocions dels autors havien arribat als 

espectadors: al matí, companys des de P5 a 5è, i a 

la tarda, pares, mares i familiars.  

 5. La Mare de Déu de Montserrat 

També, amb motiu de la festa de la Mare de Déu 

de Montserrat, patrona de Catalunya (27 d’abril), 

s’ha convidat els nens i nenes que portin flors per 

fer-li una ofrena. Dins de la programació del 

nostre Departament de Pastoral, duem a terme 

activitats pedagògiques per a tot l’alumnat, tant 

d’infantil com de primària.  

6. Comissió del 50è Aniversari 

Com és ben sabut, el curs vinent l’escola 

celebrarà els seus cinquanta anys d’existència 

(1964-2014). Per això s’han creat dues 

comissions -una de pares i una altra de mestres, 

coordinades entre elles-, encarregades de 

preparar els actes que es faran. Si algú hi vol 

participar, encara és a temps d’apuntar-s’hi. 

És bo, encara que porti força feina, que estiguem 

de festa i celebracions pràcticament cada any, tot 

i l’ambient enrarit que es respira per la crisi i la 

situació general social, que més aviat genera 

pessimisme. Nosaltres volem donar gràcies a la 

nostra història i a tantes persones que, superant 

tot tipus de dificultats, han estat per a tots un 

model d’altruisme i de generositat. Alhora, ens 

volem animar mútuament a seguir treballant per 

l’educació dels nostres fills amb agraïment i 

il·lusió. 
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7. Fundació Educativa Esteve Casals 

A continuació us informem de les activitats 

principals que el Patronat de la Fundació ha 

promogut durant aquest mes d’abril: 

 

Canvi de titularitat: En el butlletí del mes passat 

us vam informar que la Fundació ja està inscrita 

en el Registre de Fundacions de la Generalitat. I 

ara, què? Doncs ara hem de presentar alguns 

documents al Departament d’Ensenyament 

notificant el canvi de titularitat. Atès que és un 

procés que requereix força dedicació, hem decidit 

delegar la gestió dels tràmits a la gestoria Cases-

Alemany (que ja fa anys dóna suport a la gestió de 

l’escola en els àmbits administratius, laborals i 

jurídics). Us anirem informant de qualsevol 

novetat que es produeixi en l’esmentat procés. 

 

Preinscripcions: Ja us vàrem comentar que la 

nostra escola ha tingut 46 inscripcions a P3 per al 

curs 2014-2015. En el Consell Escolar Municipal 

extraordinari del passat 24 d’abril es va tornar a 

exposar el tema que, segons la resolució del 

Departament d’Ensenyament, s’havia de tancar 

una línia d’acord amb el nombre d’alumnes 

previstos per al curs 2014-2015. Entre les 

diferents opcions hi havia la possibilitat o bé de 

tancar una línia de La Vinyala (tot i haver tingut 

més de 47 preinscripcions), o bé tancar una línia 

al Sant Josep o al Juncadella. Posteriorment hem 

estat informats que es tancarà una línia de P3 al 

Col·legi Juncadella, mentre que l’Escola La 

Vinyala mantindrà les dues línies de P3 obertes. 

El procés de preinscripció acabarà amb la 

publicació final de les llistes d’admesos el 15 de 

maig; us n’informarem en el proper butlletí. 

 

Reunió PEC: El dia 29 d’abril es va reunir la 

Comissió PEC, formada per membres del 

Patronat i de l’AMPA. Les reflexions dels 

assistents a la reunió es van centrar en l’objectiu 

“Analitzar i revisar els objectius preferents del 

PEC i les seves estratègies, la reflexió del 

Caràcter propi i les necessitats detectades en 

l’estudi del nostre context”. Entre les diferents 

estratègies per a assolir aquest objectiu, cal 

destacar: a) estudi del context sociofamiliar, 

educatiu i escolar, b) estudi de les fortaleses i 

necessitats, c) vetllar per mantenir la comissió 

PEC. La propera reunió de la Comissió PEC es 

farà el 29 de maig i comptarà amb la presència del 

director del centre.   

 

Comissió 50è Aniversari: El passat dia 6 d’abril es 

va fer una primera reunió per preparar la festa 

del 50è aniversari de l’escola (1964-2014). La 

participació de les famílies va ser bastant minsa. 

Des del Patronat animem les famílies i els 

mestres a participar en la preparació d’aquesta 

festa de la nostra escola. El dia 6 de maig està 

previst fer la següent reunió amb les famílies. 

 

Formació sobre fiscalitat: El dia 10 d’abril el 

tresorer del Patronat i l’administrador de l’escola 

van assistir al taller formatiu sobre fiscalitat que 

va organitzar l’Ajuntament. Al curset hi van 

assistir representants de diverses escoles i 

entitats del poble.  
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8. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

C. Extraescolars:  Us recordem que les activitats 

extraescolars finalitzen el proper 29 de maig. 

Durant l'última setmana es repartirà un obsequi a 

tots els participants. Properament rebreu per 

correu electrònic una enquesta de satisfacció per 

conèixer la vostra opinió sobre les activitats que 

s'han dut a terme aquest curs. Esperem la vostra 

col·laboració i que la retorneu abans que 

finalitzin les classes. Finalment esperem que els 

vostres fills hagin gaudit molt amb les activitats 

proposades.  

 

C. Menjador i Acollida:  Aquest mes d'abril al 

menjador i a la cuina s'han instal·lat mosquiteres 

a totes les finestres per impedir l'entrada de 

mosques i poder ventilar més eficaçment.  A més 

a més hem celebrat el dia de Mèxic on tothom 

s'ho va passar molt bé, a part del dinar amb un 

menú molt especial als nens i les nenes se'ls va 

pintar la cara, un bigoti o unes galtes vermelles.  

C. Casal d’Estiu:  Durant aquest mes s’han ultimat 

els detalls amb el casal. En aquest link trobareu 

tota la informació de les inscripcions sobre el 

casal que farà l’Escola de Teatre i + “el Bitxo”: 

http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/2

014-casal-estiu-bitxo.pdf 

C. Manteniment:  S’han instal·lat catifes noves a 

les classes d’infantil i suro a les parets de les 

classes de primer. S’ha reparat un embornal del 

pati que estava ple de sorra i s’ha reparat un 

embús als lavabos de la primera planta. Com ja us 

vam comentar al butlletí de setembre us  

http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/2014-casal-estiu-bitxo.pdf
http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/2014-casal-estiu-bitxo.pdf
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recordem que heu de conscienciar als nens de 

que facin ús de les papereres i que no llencin als 

lavabos papers d’alumini, entrepans, envasos de 

batuts o iogurts,…  

 

C. Escola-Família: El passat divendres 4 d’abril els 

alumnes de 5èB i 6èB van jugar la quarta  

convocatòria de partits de futbol entre escoles de 

Sant Vicenç, concretament la jornada va tindre 

lloc a l’escola Sant Antoni. El dia dels Jocs Florals 

la comissió va preparar el berenar que van menjar 

els nens quan van finalitzar les actuacions. 

 

C. Reciclatge de Llibres:  El passat 4 d'abril la 

comissió de Reciclatge de llibres es va reunir per 

començar a preparar les diferents tasques 

relacionades amb la reutilització de llibres pel 

curs 2014-2015. Els principals acords van  ser: 

- Repartir les llistes als mestres perquè facin 

una valoració preliminar dels llibres actuals. 

Aquesta valoració serveix per detectar els 

llibres en mal estat i estimar els llibres que 

s'han de comprar de cara a l'any que ve. 

- Preparar la llista de llibres (quantitats) a 

comprar de cara al curs 2014-2015 

- Es confirmen els llibres que estaran en el 

sistema de reciclatge el proper curs: de 3r a 

6è, les assignatures de català, castellà,  

anglès (el quadern d'activitats va apart), 

matemàtiques i religió. El llibre de música 

forma part dels llibres d'aula. 

- Convocar a una reunió informativa amb els 

pares de 2n el proper 13 de maig a les 17.15. 

- Enviar un e-mail per demanar famílies 

voluntàries per fer l'avaluació final dels 

llibres (finals de juny)  

Altres noticies destacades: 

Totes les comissions: El passat dia 27 d’abril tots 

els membres de l’Ampa vam acabar de pintar els 

panells del mur que quedaven sense pintar.  

 

Esperem que us hagi agradat com l’hem deixat, 

després de dos anys que vam començar a pintar 

amb l’ajuda de molts de vosaltres (22 d’abril de 

2012) ja per fi tenim un mur digne de veure.  
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Com que fa dos anys va vindre molta gent, per lo 

que faltava no ho podíem obrir a tothom, ja que 

no hi havia tant de tros per pintar, per això vam 

decidir fer-ho nosaltres. Però no patiu, que pel 

curs vinent poden haver-hi sorpreses!    

 

Roba escolar: Us comuniquem que de cara al curs 

vinent hem canviat de proveïdor de la roba 

escolar. Hem trobat un altre més econòmic i amb 

la comoditat que tota la roba (incloent-hi les 

bates d’infantil) s’hauran d’anar a recollir al Món 

de la Llar. Evidentment la roba que tenim 

actualment es continuarà fent servir, canvi de 

proveïdor no implica canvi de tota la roba. El 

disseny es gairebé el mateix, només heu de tenir 

en compte que ara es canviarà el patronatge, per 

tant, les talles seran estàndards, de totes 

maneres, al juny es posarà el mostrari 

corresponent com cada any perquè li doneu un 

cop d’ull abans de comprar res. Les talles que 

podreu trobar seran des de la talla 2 fins a la 16, 

hem demanat que els pantalons curts siguin més 

llargs, per sobre dels genolls, ja que pels nens 

eren incòmodes, i totes les jaquetes tindran vetes 

per penjar-les. 

 

Comissió del 50è aniversari: Hem fet una segona 

reunió de la comissió, ja hem establert un 

calendari de cara al curs vinent i hem definit les 

activitats grosses que durem a terme. En el 

moment oportú rebreu més informació. No 

obstant, us demanem que si heu sigut exalumnes i 

teniu enregistrat en vídeo algun esdeveniment 

relacionat amb l’escola ens agradaria que  

parléssiu amb nosaltres o ens el féssiu arribar 

(evidentment us el retornarem). 

 

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

