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1. Un bon pastís 

Si hom disposa d’un bon paladar, no hi ha res com 

tastar un saborós pastís elaborat amb ingredients 

de primera categoria, amb els estris adequats i 

sobretot per un bon pastisser.  

Enguany, al Col·legi Sant Vicenç ens volem 

menjar un bon pastís, perquè celebrem ni més ni 

menys que 50 anys d’existència al servei del 

nostre poble.  

Més de 3.250 nois i noies han passat per la nostra 

escola des que va néixer l’any 1964 i d’una 

manera o d’una altra podem dir que ja l’han 

tastat. En cada època aquest pastís ha tingut 

diverses formes i sabors, més o menys encertats: 

és un llarg passat...  

Sempre s’ha de procurar que un pastís surti ben 

bo, perquè la seva finalitat existencial és que 

agradi a la gent. I ja que aquest curs, com hem dit 

abans, volem gaudir d’un bon pastís, tant alumnes 

com mestres i pares necessitarem el següent: 

 Ingredients: els valors del nostre Caràcter 

propi (la solidaritat, la reconciliació, la 

integració, el respecte, l’esforç, l’alegria, la 

generositat...). 

 Estris de cuina: el Projecte educatiu i les 

Normes d’organització, compartits i 

consensuats per la com unitat educativa, i 

també un bon Projecte curricular ben 

treballat pel professorat.  

 Pastissers: els mestres, amb il·lusió, formats i 

preparats, coherents amb el que diuen i fan, 

amb força de voluntat, coratge i rigorositat. 

Aquí hi hem d’afegir també els pares i la seva 

coresponsabilitat educativa. 

Amb aquests ingredients, estris de cuina i 

pastissers és obvi pensar que el dolç que 

elaborarem serà l’excel·lent educació que rebran 

els nens i nenes que se’ns han confiat. Si és així, 

aquests alumnes, els autèntics comensals, seran 

els qui al llarg de la seva vida jutjaran si era 

exquisit i suculent. 

L’educació no ha de ser un producte de consum, 

però en sentit figurat sí que podem parlar 

d’assaborir-la i treure’n profit quan l’alumne 

aprèn, quan és capaç d’escoltar, observar, 

admirar i contemplar el món que l’envolta; podem 

dir que es paladeja quan es gaudeix amb 

l’adquisició del coneixement i el saber. Es degusta 

també quan es descobreix que la felicitat té més a 

veure a pensar en els altres que en un mateix,  
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que l’autèntica bellesa que fa gaudir de les coses 

bones la tenim dins de cadascú, i que parla de 

Déu.   

Els coneixements -provinents de tots els àmbits 

de l’educació integral- seran assaborits com un 

bon pastís si els qui ens envolten veuen en 

nosaltres que vivim alegres, il·lusionats i amb 

ganes de millorar el país en el qual vivim, amb els 

valors i la saviesa que hem rebut i que volem 

compartir amb tothom.  

Els alumnes hauran gaudit del pastís si quan són 

grans, recordant l’educació rebuda a l’escola, 

diuen: “Realment sí que era bo el pastís”, i alhora 

també els vingui el bon record dels pastissers que 

el van elaborar. 
Bufem les espelmes amb el desig d’un gran futur 

per al Col·legi Sant Vicenç, com també per a 

l’alumnat que hi ha passat, hi passa i que hi 

continuarà passant. 

 

2.  S’acosta la Festa del 50è 
Aniversari 
 

A l’escola anem de festa en festa. Si l’any passat, a 

hores d’ara, preparàvem la inauguració de la 

Fundació, enguany estem preparant la 

inauguració de la celebració dels nostres 50 anys.  

Serà una celebració important, viscuda al llarg de 

tot un curs, amb una intensitat repartida durant 

tots els dies lectius, no pas concentrada en un sol 

dia. Però necessàriament focalitzarem els actes 

més importants en dies concrets. El primer queda 

ben a prop, el dissabte 25 d’octubre, en què, 

entorn d’un sopar de germanor i enmig d’un clima 

festiu, gaudirem d’aquest gran esdeveniment. 

Hi estem tots convidats, apunteu-vos-ho a 

l’agenda!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotip guanyador del concurs per representar el 50è Aniversari 

del Col·legi Sant Vicenç 

3.  Disculpeu el retard 

Aquest curs les agendes, carpetes i arxivadors 

s’han fet esperar. Mai no havíem tingut tanta 

alegria en veure’ls com enguany. I és que els 

anhelàvem, perquè faciliten molt la feina que fem 

a l’escola cada dia. De fet, si traiem alguna 

conclusió positiva del que ens ha passat, és que 

tots ens hem adonat d’aquesta necessitat: 

planificar i organitzar la nostra tasca és molt 

important per al nostre aprenentatge. 

Amb tot i això, des d’aquest butlletí demanem 

disculpes i us anunciem que farem tot el possible 

perquè aquesta situació no es torni a repetir. 

4.  L’aplicació de la LOMCE 

Si darrerament heu seguit les notícies sobre la 

implantació de la LOMCE, haureu vist que a 

l’etapa de primària no hi ha gaires canvis. Els més 

significatius són els següents: 

 S’implanta a 1r, 3r i 5è de primària. 
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 Desapareixen els cicles, i la unitat serà 

el curs, de 1r a 6è. 

 En finalitzar cada curs, l’alumnat 

obtindrà les notes corresponents al 

curs realitzat (abans les oficials eren en 

els cicles inicial, mitjà i superior). 

 Els horaris de les àrees curriculars no 

varien massa. Nosaltres, d’acord amb 

el nostre Projecte educatiu, ja havíem 

anat adaptant els horaris al que ara 

se’ns demana -atesa la flexibilitat que 

oferia l’anterior llei-, i podem afirmar 

que la distribució horària gairebé 

continua igual. 

 L’àrea de coneixement del medi es 

desdobla en medi natural i medi social, 

ambdues avaluables. 

 A 6è de primària segueix havent-hi una 

prova externa d’assoliment de 

competències bàsiques, i la de 

diagnosi, que es feia a l’inici del curs de 

5è, ara s’aplica a l’acabament de 3r. 

5.  El projecte “KEEP CALM” 

Per tal de millorar l’ambient que propiciï 

l’aprenentatge i la bona convivència, enguany 

començarem a fer algunes actuacions agrupades 

en el projecte anomenat “Keep Calm”.  

La més significativa és la d’entrar tranquil·lament 

a l’aula ben aviat al matí, per anar preparant a la 

classe tot el que es necessita per a començar i 

també llegir una estona. Per això els mestres 

estan a l’aula esperant l’alumnat.  

Després del pati també farem activitats de 

relaxació destinades a afavorir una represa 

calmada de les activitats lectives. 

Els desplaçaments de l’alumnat pels passadissos 

es faran en silenci i sense córrer. 

El timbre que s’utilitza a l’escola a les entrades i 

sortides volem canviar-lo per música diversa i 

variada. 

Confiem que aquests canvis ens ajudin a tots a 

millorar i fer-nos veure que és molt important 

tenir una bona actitud d’atenció a l’aula, davant la 

feina, i en el tracte amb els altres. I per 

aconseguir-ho ens ha d’ajudar força procurar-nos 

un ambient de tranquil·litat i harmonia. 

6.  Resultats de l’enquesta valorativa 
sobre el Pla de comunicació 

A finals del curs passat el col·legi Sant Vicenç va 

passar una enquesta de satisfacció, via correu 

electrònic, on hi van participar un total de 90 

persones, el 47% d’aquests d’educació infantil i el 

56% restant d’educació primària. Les famílies van 

respondre en general molt positivament a totes 

les preguntes, aquestes estaven relacionades 

amb la comunicació que s’estableix entre la 

família i l’escola, la imatge institucional que es 

projecte i el grau de satisfacció que en tenen. 

Volem agrair la col·laboració de totes aquestes 

famílies que han participat en aquesta enquesta i 

que ens ajudaran a veure tant, allò que es 

gestiona de manera correcte, com allò que cal 

millorar.  
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Si voleu més informació podeu anar a 

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

014-10-enquesta.pdf , allà hi trobareu els 

resultats de l’enquesta de manera més extensa. 

7.  Exalumnes del Col·legi Sant 
Vicenç aproven les proves d’accés a 
la universitat (PAU) 

El 100% dels alumnes de 2n de batxillerat de 

Salesians Sant Vicenç que es van presentar a les 

proves de selectivitat a finals del curs passat van 

aprovar. Molts d'aquests alumnes venen del 

Col·legi Sant Vicenç pel conveni de col·laboració 

que hi ha entre la nostra escola i els Salesians. 

 

8. Fundació Educativa Esteve Casals 
 

La Fundació Educativa Esteve Casals us dóna la 

benvinguda al curs 2014-2015. Fa un any el 

Patronat de la Fundació estava treballant per 

preparar l’acte inaugural del 17 de novembre. 

Passat un any, hem avançat en el nostre camí: la 

Fundació ja està inscrita al Registre de 

Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Ara 

només ens falta el pas final, que és el traspàs de la 

titularitat des de l’Associació Catòlica a la 

Fundació. Esperem que l’acceptació per part del 

Departament d’Ensenyament tingui lloc en els 

propers mesos; en aquest sentit, us informarem 

de qualsevol novetat que es produeixi. 

Mentrestant, i tal com vam començar a fer el curs 

passat, la Fundació, amb la col·laboració de 

l’AMPA i l’Equip Directiu, continuarà ocupant-se 

de la gestió del Col·legi Sant Vicenç. A més de la 

gestió del dia a dia, aquest curs posarem en  

marxa algunes iniciatives que vam estar 

treballant durant el curs passat. En destaquem 

cinc: 
 

Escola  de Pares. L’objectiu d’aquesta proposta no 

és altre que donar a les famílies eines que ens 

ajudin a conèixer i educar millor els nostres fills i 

filles. Després d’haver passat una enquesta a les 

famílies, i un cop analitzats els resultats, els temes 

proposats són aquests: a) ús i abús de les noves 

tecnologies, b) taula rodona del 50è aniversari, i 

c) adquisició de bons hàbits per part dels nostres 

infants. El dia 16 d’octubre farem la primera 

xerrada: “Tòpics i pànic! Viure i sobreviure a les 

noves tecnologies en família”. Us convidem a tots 

a participar-hi. 

Personal administratiu. La Carmina, que ha estat 

amb nosaltres durant 28 anys, es jubilarà aquest 

primer trimestre. La persona que la substitueix 

des de començament de setembre és l’Imma 

Serrano (fins ara coordinadora del servei de 

menjador).  

Concurs de fotografia. Amb la finalitat de 

fomentar la participació de les famílies, des de la 

Comissió PEC del Patronat hem impulsat un 

concurs de fotografia per a aquest curs 2014-

2015. En les properes setmanes us farem arribar 

les bases del concurs. 

Eleccions al Consell Escolar. Des del Patronat de 

la Fundació fem una crida a aquells pares i/o 

mares que puguin dedicar entre 2 i 3 hores cada 

trimestre a les reunions del Consell Escolar de 

l’escola. El proper mes de desembre hi haurà 

eleccions per a la renovació parcial d’aquest 

òrgan de govern i tocarà escollir els substituts de  

http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/2014-10-enquesta.pdf
http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/2014-10-enquesta.pdf
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les dues persones que durant quatre anys han 

format part del sector de pares i mares. Creiem 

que és una oportunitat per a participar en les 

decisions que es prenen al centre. 

Campanya de difusió. Com ja sabeu, aquest curs 

han quedat places vacants a P3. Entenem que, en 

lloc de lamentar-nos i buscar culpables, el que 

hem de fer és donar a conèixer la nostra escola i 

oferir motius perquè la gent s’hi apunti. La idea és 

fer una campanya de difusió, però, mentrestant, 

creiem que les famílies del centre també podeu 

contribuir a difondre les característiques del 

nostre Caràcter propi. A vegades el boca a boca 

resulta més efectiu que un cartell o un tríptic amb 

molts colors. Fa uns anys era impensable que al 

Col·legi Sant Vicenç sobressin places, però avui  

dia és complicat omplir fins i tot amb gent de 

l’altra zona. Esperem que el proper curs puguem 

tornar a omplir P3 com temps enrere. 

 

Aquest mes de setembre el president del 

Patronat de la Fundació, en Joan Capdevila, ha 

participat en les reunions d’inici de curs amb les 

famílies de P3 i de 1r. Des de la Fundació donem 

la benvinguda d’una manera especial a les 

famílies noves que han entrat a l’escola i que, per 

tant, formen part de la nostra comunitat 

educativa. Esperem que tots plegats les sapiguem 

acollir i, contentes, puguin compartir amb la resta 

de pares i mares l’alegria de les festes 

organitzades amb motiu del 50è aniversari. 

9. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

 

C. Menjador i Acollida:  Els serveis de menjador i 

acollida han començat amb total normalitat. 

C. Comunicació: Durant aquest mes de setembre 

hem preparat tota la cartells, merchandising, 

pancartes per la Festa d’Inauguració del 50è 

Aniversari del Col·legi Sant Vicenç. També 

comencem a utilitzar una nova plataforma 

d’enviament de mails més funcional MAILCHIP 

 

C. Casal d’estiu:  Volem agrair la vostra 

participació un any més i fer-vos saber que 

aquest any ha sigut molt elevada. Seguirem 

treballant força perquè això continuï.  

 

Escola-Família:  Us donem la benvinguda un any 

mes des de la comissió escola-família. Ja s'ha 

realitzat la primera reunió i aquest any va 

carregat de festes i novetats. 

De moment us avancem que aquest any no es 

farà la festa de la castanyada i que de cara al 

nadal va carregat de sorpreses. Esteu molt atents 

a la informació que us anirà arribant als mails, 

recordeu que continuem col·laborant amb el 

projecte paper cero. 

 

C. Reciclatge de Llibres: La Comissió de 

Reutilització de llibres, juntament amb una bona 

colla de voluntaris, va estar treballant durant el 

mes de juliol en revisar i reparar els llibres de 

reciclatge des de 3r a 6è de primària. Des de la 

Comissió agraïm a totes les famílies que van 

col·laborar amb nosaltres; tant aquelles que van 

venir 1h com aquelles altres que van estar 

gairebé 10 dies venint totes les tardes. També 

vam començar a distribuir els llibres a les classes. 
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Una vegada més us recordem que l’assignació es 

fa a partir de la “nota” que els alumnes hagin 

obtingut el curs anterior. Aquesta nota es basa en 

l’avaluació que la comissió fa dels llibres tot 

tenint en compte el seu estat inicial. Si una 

persona ha tractat bé els llibres llavors se li 

assignen llibres nous, mentre que els alumnes que 

han tractat malament els llibres se’ls hi donen 

llibres més vells. També aprofitem aquest 

comunicat per informar-vos que alguns alumnes 

han començat el curs sense llibres. El motiu no és 

altre que l’endarreriment en l’entrega de llibres 

per part d’alguna editorial. Us demanem 

disculpes i esperem que no es torni a repetir l’any 

que ve. 

Una vegada més aprofitem aquest butlletí per fer 

una crida a aquelles famílies que vulguin formar 

part de la Comissió que ens ho facin saber tot 

enviant un correu a ampa@csantvicens.cat. A dia 

d’avui els membres de la Comissió som la Núria 

Marín i en Joan Capdevila. Per altra banda també 

podeu enviar-nos un correu a l’adreça de l’ampa 

per fer-nos arribar les vostre queixes o propostes 

de millora. 

 

C. Extraescolars: Aquest curs us oferim tres 

activitats noves molt interessants (Robòtica, 

Taekwondo i Handbol). Podeu consultar la 

informació a la web de l'escola a l'apartat 

d'extraescolars. 

 

C. 50è Aniversari: Com ja se us ha anat informant 

a les reunions de principi de curs, aquest any 

estem de celebració, és el 50è aniversari del 

Col·legi Sant Vicenç, per això el curs passat uns 

quants mestres i pares vam crear una nova 

comissió amb la finalitat d’organitzar activitats 

durant tot el curs per celebrar aquest 

esdeveniment, per això, s’han planificat una sèrie 

d’actes festius: 

 25 d’octubre de 2014: Sopar 

d’inauguració del 50è aniversari 

 22 de març de 2015: Festa de la 

Primavera (Tot el dia) 

 25 d’abril de 2015: Sopar d’exalumnes: Si 

aquesta també era la vostra escola, 

aquest és un sopar especial, retroba’t amb 

els teus companys de classe! 

 10 de maig de 2015: Festa de la Bicicleta 

 6 de juny de 2015: Sopar de cloenda del 

50è aniversari 

(Si alguna d’aquestes activitats s’ha d’anular per 

algun motiu hem reservat un segon dia per poder-

la fer) 
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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.  

Us recordem com hem dit a les reunions de 

principi de curs que necessitem voluntaris a totes 

les comissions, ja sabeu que només podeu 

pertànyer a l’ampa durant l’etapa d’estudiant dels 

vostres fills, per tant, quan surten de l’escola els 

pares també deixen de formar part de l’ampa. 

Aquest nou curs hem tingut baixes en aquest 

sentit i en algun altre, per això demanem 

col·laboració de tots vosaltres.  

 

També volem aprofitar per agrair als companys i 

companyes que aquest curs ja no formen part de 

l’ampa la tasca que van realitzar a les seves 

comissions, i com no agrair la col·laboració als 

que encara estan a les diferents comissions que 

gestiona l’ampa.  

Gràcies a tots. 

 

mailto:ampa@csantvicens.cat

