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1. Concurs literari Narcis Lunes 

Un any més, la nostra escola ha estat ben 

reconeguda i representada en el lliurament dels 

premis literaris del Concurs Literari Narcís Lunes 

de la nostra població. Els premiats han estat:  

 

- Laura Camacho Aladel, de 4t curs, finalista 

de poesia amb l’obra La girafa. 

- Claudia Camiño Garcia, de 4t curs, 

guanyadora de prosa amb l’obra Una 

aventura marina. 

- Elena Espinosa Gómez, de 6è curs, 

guanyadora de prosa amb l’obra Tanca els 

ulls, torna a riure. 
 

Felicitem els premiats i els animem a continuar 

escrivint. 
 

2.  Visita de l’escriptor Joaquim    
      Pastor 
 

L’exmestre Joaquim Pastor Font ens ha visitat en 

la seva faceta d’escriptor i ha pogut compartir  
 

 

amb tots els alumnes dues hores plenes de 

preguntes, dubtes, experiències, històries... 

Estem molt agraïts de la seva visita. Per la nostra 

biblioteca han passat escriptors i escriptores de 

gran renom, coneguts i no tan coneguts, però cap 

de tan especial com ell. Perquè és “el nostre 

escriptor”, un escriptor de la casa, i això encara té 

molta més importància que la quantitat de llibres 

que publiqui o els premis literaris que rebi. 

 

Visita de l’escriptor i exmestre Joaquim pastor 

 

Hem obert les portes del nostre centre a una 

persona relacionada amb el Col·legi Sant Vicenç 

des de fa algunes primaveres, unes portes que ja 

no es tancaran mai, com ha passat amb el mestre i 

amb la persona, ja que la seva empremta, en 
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aquest cas escrita, romandrà per sempre entre 

aquestes parets. 

3. I Jocs Florals de Catalunya 

L'alumna Judit Selfa Aymerich, de 4t curs de 

primària, ha estat seleccionada als I Jocs Florals 

de Catalunya, com a finalista de la seva categoria 

de les escoles del Baix Llobregat, per passar a la 

fase territorial dels Serveis Territorials al Baix  

Llobregat.  
 

 
Judit Selfa Aymerich seleccionada als I Jocs Florals de Catalunya 

 

En total, han passat la primera fase uns 70 

treballs entre totes les comarques de Catalunya. 

Enhorabona, Judit, pel premi aconseguit! La 

distinció va ser recollida a l’Institut Joaquim 

Blume, d’Esplugues de Llobregat, pels mateixos 

pares, ja que ella estava de colònies. 

4. “Juguem net al Baix Llobregat” 

Els dofins i cavallets de mar de cicle inicial han 

guanyat el 5è concurs “Juguem Net al Baix 

Llobregat”, adreçat a tots els participants dels 

Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) i del 

Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) del Baix 

Llobregat. El concurs consistia, d’una banda, a 

acceptar i complir vuit normes del “Manifest pel 

joc net”, amb dues més afegides per la mestra, i, 

de l’altra, a il·lustrar dues fotos on es reflectia el 

compliment d’una d’aquestes normes. El premi 

serà un recull de material esportiu per a la nostra 

escola. Felicitats, nens i nenes de 2n! 

 5. Manifest de l’escola concertada 

Davant les declaracions desagradables que ha fet 

el representant de la FAPAC a la nostra població, 

en de diversos mitjans de comunicació, dient que 

els del Departament d’Ensenyament “volen 

omplir la concertada tancant la pública”,  tant la 

titularitat, l’AMPA i el Claustre de la nostra 

escola, com la comunitat educativa del Col·legi La 

Immaculada, hem fet i volem donar a conèixer un 

manifest conciliador però alhora de rebuig. 

Aquest escrit el podreu llegir en la propera 

revista “Nosaltres” que està apunt d’editar-se.  
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6. Teatre de cicle inicial: “Els tres  
     porquets” 
 

Els dies 21 i 22 de maig l’alumnat del cicle inicial 

de primària va representar l’obra de teatre Els 

tres porquets. Aquest conte tradicional del s. XIX 

va servir per treballar amb els infants diversos 

aspectes educatius: aprendre a expressar-se en 

públic, enfrontar-se a la vergonya, memoritzar el 

paper, etc. 

 
“Els tres porquets” 

En el cas d’aquest conte s'exalta el treball, com a 

moltes faules també protagonitzades per animals, 

de què serien exemple La cigala i la formiga, 

d’Hisop, i l'enginy, un tret típic dels protagonistes 

dels contes populars. Aquest germà prudent i 

treballador, protagonista de l’obra, també es 

mostra generós, rescatant els altres porquets, per 

reforçar el missatge de valors dirigit al públic 

infantil i adult. 

Tothom va felicitar els nois i noies, que van 

quedar molt contents de la seva interpretació. 

 
 
 

7. Teatre 6è: Esdevenim actors i  
     actrius 
 

Si durant el segon trimestre el treball del Taller 

de Teatre va consistir a redactar unes obretes, 

ara, després d’un parell de mesos d’assaigs, les 

hem representades. Les escenificacions van tenir 

lloc a La Vicentina els dies 19 i 20 de maig. El 

públic va regraciar el nostre esforç amb molts 

aplaudiments. Estem agraïts a la direcció de Toni 

Pastor per fer-nos passar tan bones estones amb 

el joc del teatre. 

Les obres es titulaven L'arbre de la vida i Nit 

màgica d'estels. Tots nosaltres vam poder sentir-

nos protagonistes. Ha estat una bona experiència. 

8. “L’esforç no és un pal” 

El passat 27 de maig, a les 9.00 h, ens va visitar la 

taekwondista Diana Vázquez -campiona 

d'Espanya, entre altres títols- per parlar amb els 

alumnes de 5è sobre l’esforç. Va venir 

acompanyada d’Àngels Fàbregues, periodista del 

diari Sport. L’objectiu era inculcar als alumnes el 

valor de l’esforç i fer-los veure que la pràctica de 

l’esport o qualsevol activitat física és un dels 

millors camins per a aconseguir convertir aquest 

valor en un hàbit en tots els aspectes de la vida. 

La Diana, com a esportista d’elit i resident al CAR 

de Sant Cugat, ha estat un excel·lent exemple, a 

més d’una molt bona conferenciant. Ha pogut 

explicar tot el sacrifici que ha hagut de fer per 

arribar on és i, properament, una fita que té al 

cap: les Olimpíades de Rio de Janeiro 2016. 
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Hem de reconèixer, d’entrada, que l’esforç no 

sedueix, un fet que cada vegada es fa més 

tangible entre el nostre alumnat. Tendim a evitar-

lo si podem aconseguir els nostres objectius 

sense desgastar-nos. Però l’esforç és necessari, 

continua essent imprescindible. Sense esforç ens 

tornem dependents, immadurs i perdem 

autonomia. L’esforç suposa un desgast, un treball 

físic o psíquic que esgota, però que deixa pòsit en 

l’ànima. 
 

  9.  Viatge al món fantàstic de les  
        colònies 
 

Les marietes i els conillets de P3 hem anat a L'Illot 

Gran (Sta. Fe del Penedès) a cercar el gegant 

Ferran i el follet Pepet. 

Ens han ensenyat l'entorn natural i hem gaudit de 

les activitats buscant els estris del gegant Ferran i 

fent tallers sobre els sentits. Al vespre el nostre 

amic follet ens va explicar un conte molt maco 

que es veia a les fosques. 

Vàrem ajudar tant els nostres amics, que l'últim 

dia el gegant Ferran ens va venir a saludar. 

 
Les marietes i els conillets de P3 

 

Ha estat una experiència molt enriquidora, tant 

per als conillets com per a les marietes, ja que 

hem  pogut compartir moments divertits i ens 

hem pogut conèixer una mica millor. 

Els elefants i girafes de P4 hem anat de colònies a 

la casa Artur Martorell i hem viscut aventures de 

pirates. El pirata Tim ens ha volgut conèixer i 

nosaltres l 'hem ajudat a trobar el seu tresor. 

 
Els elefants i girafes de P4 

 

Ha estat una molt bona experiència a través de la 

qual nens, nenes, mestres i monitors hem pogut 

conviure  molt estretament durant dos dies, i això 

ens ha permès conèixer-nos millor i compartir 

molts moments del dia que a l'escola no podem 

compartir. De ben segur que l' any vinent 

voldrem repetir. 

 

Els alumnes de P5, els lleons i els tigres,  s’han 

acomiadat de l’etapa infantil gaudint d’uns dies 

extraordinaris de colònies. A la Conreria, Tiana, 

ens esperaven grans aventures, l’exploradora 

Ramona Parramona,  les tribus africanes i els jocs 

cooperatius. 

Hem viscut  moments inoblidables plens d’afecte i 

emoció. Destaquem el gran sentiment de 

convivència entre tots els nostres alumnes. Els 

valors del respecte, l’amistat i la col·laboració 

fruïen sense parar. Hem tingut l’oportunitat de  



 

 

BUTLLETÍ 

a les famílies 
#25 

 

 

MAIG  2014 

 

viure dos dies amb els nostres millors amics i 

amigues. Les nostres mestres han vist amb gran 

il·lusió que tots ens hem fet molt grans. 

 
Els lleons i els tigres de P5 

 

Les colònies han estat un gran regal per a tots: 

alumnes i mestres. 
 

10. Fundació Educativa Esteve Casals 
 

A continuació us informem de les activitats 

principals que el Patronat de la Fundació ha 

promogut durant aquest mes de maig: 
 

Canvi de titularitat: La gestoria Cases-Alemany 

està fent les gestions amb el Departament 

d’Ensenyament per tal de fer efectiu el canvi de 

titularitat de l’Associació a la Fundació. 

 

Preinscripcions: Ja ha sortit la llista oficial 

d’admesos a l’escola. En el moment d’escriure 

aquest butlletí, la llista és de 45 alumnes inscrits a 

P3. 

 

Reunió PEC: El dia 29 de maig es va reunir la 

Comissió PEC, formada per membres del 

Patronat i de l’AMPA. Aquest cop vàrem comptar 

amb la presència del director del centre, en 

Jaume Folqué. El president del Patronat, i 

membre de la Comissió PEC, va presentar el 

treball que ha fet la Comissió durant aquest curs 

referent als objectius del PEC en l’àmbit de 

govern i comunicació i que ha conclòs en accions 

concretes com: informacions publicades 

mensualment als butlletins, creació d’una 

Comissió d’Escola de Pares, elaboració 

d’enquestes sobre el Caràcter propi i sobre 

possibles xerrades que poden interessar a les 

famílies, etc. També es van presentar els 

objectius de la Comissió PEC per al proper curs: 

treballar els objectius en els àmbits administratiu, 

de recursos humans i de serveis.   

 

Consell Escolar: El dia 28 de maig hi va haver una 

reunió del Consell Escolar del Col·legi Sant 

Vicenç convocada pel director de l’escola. El 

Patronat hi va ser present a través del seu 

president (J. Capdevila). D’acord amb l’ordre del 

dia, es van tractar els següents punts: 

- Procés de preinscripcions per al curs 2014-

2015. 

- Calendari del curs 2014-2015. Es va 

presentar el calendari per al proper curs. Els 

quatre dies de lliure elecció que es van 

proposar van ser: 13 d’octubre, 3 de 

novembre, 16 de febrer i 25 de maig. Aquests 

dies són compartits amb totes les escoles de 

primària de Sant Vicenç dels Horts.  
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També es van comunicar els tres dies de 

jornada intensiva del centre (classes 

només al matí): 23 de desembre, 27 de 

març i 19 de juny. 

- Quotes. L’escola entén que estem en 

temps difícils i creu oportú congelar les 

quotes que paguen les famílies. Així, 

doncs, amb vista al proper curs, no hi 

haurà increment de preus. Tots plegats 

haurem de fer un esforç per contenir les 

despeses i ajustar-nos als pressupostos 

que està preparant el Patronat. 

- Normativa de mòbils. Es va aprovar una 

normativa -que s’afegirà a les NOF del 

centre- per a prohibir l’ús de mòbils a 

l’escola. L’incompliment d’aquesta 

normativa implicarà que els mòbils siguin 

requisats durant 5 dies. 

Recordem una vegada més que el Consell Escolar 

és un òrgan important de l’escola que representa 

la comunitat educativa i es corresponsabilitza de 

la gestió global del centre. 

L’endemà, 29 de maig, el president del Patronat 

va assistir a la reunió del Consell Escolar dels 

Salesians d’acord amb el conveni que tenim amb 

aquest centre. 

 

Escola de Pares. Tal  com s’ha descrit en l’apartat 

de la Comissió PEC del Patronat, aquest curs s’ha 

creat una comissió encarregada de posar en 

marxa el projecte Escola de Pares. Aquest 

projecte havia tingut una bona acceptació en el 

passat, però darrerament, i per motius diversos, 

havia entrat en una fase de decadència a causa de  

la poca implicació per part de les famílies. Des del 

Patronat creiem que l’Escola de Pares hauria de 

donar les eines necessàries als pares per a 

reforçar i augmentar les competències 

educatives dels nostres fills i filles. D’aquesta 

manera tots plegats els podrem entendre millor 

des del respecte a la diversitat i fent presents i 

actuals els valors del Caràcter propi de l’escola. 

És per això que se us ha passat una enquesta que 

us demanaríem que omplíssiu (si encara no ho 

heu fet): 

https://docs.google.com/forms/d/1cKaon7SJqn5

M_cTJbvao-2hV0-

Bv585LyTIZdnXfhfc/viewform. 

Els temes que es proposen en l’esquesta ens 

serviran per a poder adaptar-nos millor a les 

vostres inquietuds. Les opcions que s’ofereixen 

són: ús i abús de les noves tecnologies, adquisició 

de bons hàbits, treball de les emocions, afectivitat 

i sexualitat, lectoescriptura, construcció de la 

personalitat, ambient familiar, aspectes 

pedagògics, com ajudar els fills en l’aprenentatge 

escolar... 

11. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

C. Extraescolars:  Ja estem preparant les 

activitats extraescolars pel proper curs 

2014/2015.   

 

C. Menjador i Acollida:  En aquest mes de maig els 

nens i les nenes que es queden al menjador han 

dut a terme diferents activitats seguint el 

projecte educatiu del menjador, cap menjar a la  

 

https://docs.google.com/forms/d/1cKaon7SJqn5M_cTJbvao-2hV0-Bv585LyTIZdnXfhfc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1cKaon7SJqn5M_cTJbvao-2hV0-Bv585LyTIZdnXfhfc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1cKaon7SJqn5M_cTJbvao-2hV0-Bv585LyTIZdnXfhfc/viewform
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brossa. A més a més hem fet l’últim dinar temàtic  

inspirat en el Marroc. Ara, estem preparant el 

dinar de festa major per tancat aquest curs. 

 

C. Comunicació: Durant aquest mes de maig hem 

estat treballant en acabar d’enllestir la revista del 

mes de juny i preparar les noves carpetes per el 

curs 2014-2015 

 

C. Escola-Família: Aquest més de maig els 

alumnes de 1r i 2n han jugat les convocatòries del 

cicle inicial corresponents als partits de futbol 

entre escoles de Sant Vicenç. I el passat 11 de 

maig es va celebrar la Festa de la Bicicleta. 

Enguany el número guanyador va ser el 771 i els 

afortunats de rebre el premi de la bicicleta van 

ser els germans Andreu i Judit Solano Maso, de 

5èA i 2nB.  

 
Andreu i Judit Solano guanyadors de la bicicleta d’engany 

 

Podeu veure les fotos de la festa a l’enllaç: 

https://www.flickr.com/photos/108432554@N0

7/sets/72157644892748823/with/1426980172

2/ 

C. Reciclatge de Llibres:  El passat 13 de maig dos 

representants de la comissió vam explicar a les 

famílies amb nens a 2n el funcionament del 

sistema de reciclatge de llibres a l'escola. Totes 

les famílies de 2n entraran a formar part del 

sistema de reutilització el proper curs. 

En el butlletí #22 del mes de febrer us vàrem 

comunicar que l'escola no tenia previst canviar 

cap llibre per raó de la LOMCE. Finalment però, 

l'Equip Directiu del centre ha considerat 

convenient aplicar la LOMCE segons obliga el  

Ministerio de Educación. Això implica que el curs 

2014-2015 s'han de canviar alguns llibres de 3r i 

5è per adaptar-nos a la nova llei. Com ja sabeu 

aquest sobrecost és compartit per totes les 

famílies en el sistema de reciclatge, no només per 

les famílies que estan en els cursos afectats. Per 

aquesta raó la quota a pagar pel proper curs serà 

la mateixa per tots els alumnes i d'un valor de 40€ 

per cada alumne. El cos real serien uns 45€ però 

la comissió ha aconseguit una subvenció de 

1000€ per part de l'escola. Creiem que és un 

increment moderat considerant la quantitat de 

llibres nous que comprarem. També us informem 

que entre el 25 de juny i el 3 de juliol la comissió 

revisarà els llibres; us invitem a col·laborar-hi 

com a voluntaris. Tots els interessats en ajudar-

nos a revisar els llibres envieu un correu a 

l'adreça de l'AMPA (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. 

https://www.flickr.com/photos/108432554@N07/sets/72157644892748823/with/14269801722/
https://www.flickr.com/photos/108432554@N07/sets/72157644892748823/with/14269801722/
https://www.flickr.com/photos/108432554@N07/sets/72157644892748823/with/14269801722/
mailto:ampa@csantvicens.cat
mailto:ampa@csantvicens.cat

