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1. La programació general anual 

Enguany, tant el Patronat com el Consell Escolar, 

han valorat la Programació anual del centre en el 

que destaca per sobre dels altres objectius el 

d’afavorir l’adquisició dels aprenentatges i la 

convivència de l’alumnat.  

Una de les accions que hem començat a dur a 

terme és la d’obrir l’aula als alumnes 10 minuts 

abans de les 9h i 5 minuts abans de les 15h, 

facilitant per par del mestre un ambient tranquil, 

en el que es pugui preparar la primera classe i 

també practicar la lectura.  

Volem una escola més “tranquil·la” on s’afavoreixi 

un clima de treball i respecte i pensem que el 

projecte que hem encetat “Keep Calm” ens hi 

ajudarà de ben segur. 

La resta d’objectius de la Programació General 

Anual són els següents: 
 

- Analitzar els criteris d’avaluació en la 

superació de cicles i de les diverses àrees. 

- Potenciar la formació en matemàtiques i el 

talent en l’alumnat. 

- Millorar l’expressió escrita de l’alumnat i 

impulsar l’ús de la biblioteca. 

- Millorar les condicions i l’ús dels espais de 

l’escola.  

- Millorar l’activitat del Pessebre Vivent i 

arreglar els espais del teatre. 

- Preparar i celebrar el 50è aniversari del 

col·legi 

2. La primera Festa del 50è Aniversari 

La primera gran activitat de la celebració del 50è 

aniversari ha estat un èxit. La participació de 

gairebé 400 persones –entre pares, fills i 

mestres-, així ho demostra.  

Ja de bon matí es va començar a respirar la 

importància del que s’anava a fer, quan molts 

pares van decidir ajudar a muntar les taules i 

cadires al pati. Els parlaments del president del 

Patronat, del director de l’escola, la presidenta de 

l’AMPA, i el teatre -en el que es comparava 

l’educació donada a l’escola abans i ara-, van 

donar sentit a allò que celebràvem.  

I per acabar una genial discoteca per a petits i 

grans que va fer les delícies de tothom i que va 

amenitzar l’acta com es mereixia.  

Felicitats escola. Continuarem la celebració ben 

aviat... 
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Discoteca per a petits i grans durant la celebració de la primera 

Festa del 50è Aniversari 

3. L’auxiliar de conversa ve de 
Florida 

De Florida, EEUU, ens ha arribat una excel·lent i 

simpàtica jove auxiliar de conversa en anglès, la 

Danielle. Té moltes ganes de conèixer, tractar i 

tenir experiències educatives amb els nens i 

nenes de la nostra escola, a la qual s’està 

adaptant molt bé.  També té interès per aprendre 

el castellà  

Ella estudia Art en la Universitat de Florida i ha 

treballat en el Museum of Fine Arts en 

Tallahassee, en l’àmbit educatiu, amb alumnat 

d’escoles elementals. Tenia moltes ganes de venir 

a Espanya, fascinada per l’amor que te per l’art i la 

història, ja que en el seu país aquestes són molt 

més recents que a Europa. 

4.  El projecte “Aprenents” 

Aquest curs la nostra escola és una empresa 

col·laboradora amb el projecte “Aprenents” per a 

la formació i l’orientació d’alumnes de 4t d’ESO  

dels instituts de sant Vicenç dels Horts. 

Concretament ha començat a venir el Rubén, 

provinent de l’Institut Frederic Mompou. Ell farà 

tasques de consergeria durant aquest trimestre i 

part del segon, acompanyat i supervisat pel Sr 

Miguel, el nostre conserge. Després d’ell vindrà 

un altre noi fins a final de curs. 

5.  Entrades i sortides de l’escola 

L’horari d’obertura de la porta de l’escola al matí 

és a les 8:50h i a la tarda és a les 14:55h. Així ho 

ha aprovat el nostre Consell Escolar. 

El mateix consell també ha donat el seu vist i plau 

a que l’alumnat d’infantil i cicle inicial s’entregui 

als familiars, tal com s’està fent, i que a partir del 

cicle mitjà els pares se’n facin càrrec, tal com diu 

el nostre reglament de règim interior. 

6. Escola de Pares 

El passat dijous 16 d’octubre, a les 17:15, va tenir 

lloc en la biblioteca del centre la primera xerrada 

adreçada a pares i mares sobre temes relacionats 

amb l’educació dels fills. Des de la Fundació 

Educativa Esteve Casals i el Col·legi Sant Vicenç 

ens hem proposat reprendre aquesta iniciativa 

que ja s’havia dut a terme anys enrere, com a part 

del que anomenem “Escola de pares”. 

 

La xerrada, sota el títol "Viure i Sobreviure a les 

Noves Tecnologies en Família", fou impartida per 

en Juanjo Fernández, professor, escriptor, 

educador i consultor pedagògic a la Fundació 

Escola Cristiana de Catalunya. Les TIC 

(Tecnologies de la Informació i la Comunicació) 

ocupen moltes hores i preocupacions dels nostres 
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fills i filles i, potser, també hores nostres: mòbils, 

jocs online, youtube, facebook, Whatsapp, etc.  

 

Vivim en un món on, des de ben petits, els nens i 

nenes es troben envoltats de pantalles. En Juanjo, 

amb molt d’encert i una gran capacitat 

comunicadora, va aconseguir captar l’atenció dels 

assistents (una seixantena de persones, sobretot 

pares i mares i també alguns mestres) donant-nos 

criteris clars i eines per aconseguir un bon ús de 

les TIC, desfent tòpics i pors.  

Imatge penjada al twiter de Juanjo Fernández sobre la xerrada al 

Col·legi Sant Vicenç 

 

Per facilitar l’organització familiar, vam oferir un 

servei de guarderia amb monitors de l’Esplai Flor 

de Neu. 
 

La valoració de tots els qui van poder-ne gaudir 

ha estat molt positiva i això ens anima a continuar 

amb la intenció d’oferir, a tota la comunitat 

educativa, una o dues xerrades més aquest curs. 

 

7. Loteria de Nadal i gots del 50è 
Aniversari 

8.  Fundació Educativa Esteve Casals 

A continuació us informem de les activitats 

principals en que el Patronat de la Fundació ha 

estat treballant durant aquest mes d’octubre: 
 

Ja està a la venda, a la secretaria de l'escola, la 

loteria de Nadal d'aquest any.  

Per a totes aquelles famílies que no varen poder 

assistir al sopar d'Inauguració del 50è. Aniversari 

del Col·legi Sant Vicenç els recordem que poden 

adquirir el got del 50è a la secretaria de l'escola 

en el seu horari habitual. 
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Canvi de titularitat: En les properes setmanes 

està previst aixecar acta notarial del transpàs del 

patrimoni de l’Associació a la Fundació. Us 

continuarem informant de qualsevol novetat. 

Reunions amb el pares: Com molts de vosaltres 

heu pogut comprovar, en Joan Capdevila, 

President del Patronat, ha estat present a totes 

les reunions de principi de curs que s’han fet amb 

les famílies. De forma breu el President va 

presentar l’organigrama de l’escola amb el canvi 

de titularitat. 

Escola de Pares: El passat 16 d’octubre es va fer 

una xerrada sobre l’ús i abús de les noves 

tecnologies. Podeu trobar més detalls sobre 

aquesta xerrada a l’apartat Escola de Pares 

d’aquest mateix butlletí. 

Consell Escolar: El dia 21 d’octubre es va fer la 

primera reunió del Consell Escolar del curs 14-

15. El President i Vice-presidenta del Patronat 

van assistir en aquesta reunió. En l’apartat 

Consell Escolar es dóna més informació sobre els 

temes que es van parlar. Com que aquest any hi 

hauran eleccions al Consell Escolar per escollir un 

representant dels pares/mares, us invitem a 

presentar-vos com a candidats i també a 

participar a les votacions que tindran lloc el dia 

26 de novembre. 

Comissió de Projecte Educatiu de Centre i 

Caràcter Propi: El passat 29 d’octubre es va 

reunir la Comissió PEC i CP del Patronat. Aquest 

curs aquesta comissió treballarà els objectius i 

estratègies en els àmbits d’administració i 

Recursos Humans. 

Reunió del Patronat: El dia 16 d’octubre es va 

celebrar la primera reunió ordinària del Patronat 

del curs 14-15. En aquesta reunió es va presentar 

una memòria del curs 13-14. En aquest memòria 

es presenta el grau d’assoliment de cada un dels 

objectius del curs passat i que resumim en el 

quadre següent. El grau d’assoliment va de 0 

(objectiu gens assolit) a 5 (objectiu assolit al 

100%): 

 

Objectiu Grau 

d’assoliment 

Tràmits amb el Registre  

de Fundacions 

           3 

Acte inaugural de la 

Fundació 

           4 

Preparació dels 

pressupostos pel  

Curs 14-15 

           4 

Preparar el relleu de 

personal (administració) 

           5 

Participació en les reunions 

de l’Equip Titular 

           5 

Desenvolupament dels 

objectius del PEC 

           5 

 

Des del punt de vista econòmic es va anunciar 

que a finals del mes d’octubre es començarà a fer 

una auditoria del comptes de l’escola. Igual que 

l’any passat, un cop finalitzada l’auditoria, es 

posarà a disposició de les famílies, l’informe final 

de l’auditor. 
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El Patronat també va aprovar els principals 

objectius de la Fundació per aquest curs: 

- Finalitzar els tràmits relatius al canvi de 

titularitat. 

- Preparar el relleu del personal administratiu. 

- Seguiment de les famílies amb problemes 

econòmics. 

- Preparar els pressupostos pel curs 14-15. 

- Campanya de difusió de l’escola. 

En aquesta mateixa reunió del Patronat, tant el 

director pedagògic com la presidenta de l’AMPA 

van presentar els objectius per aquest curs 14-

15. 

Consell Escolar: El dia 21 d’octubre va tenir lloc la 

reunió del primer Consell Escolar del curs 2014-

2015. Entre el principals punts que es van parlar 

van ser: 

- Nombre d’alumnes. Aquest any el nombre 

d’alumnes matriculats és de 455 que 

representa una davallada respecte els 464 

de l’any passat. La davallada s’atribueix a 

diferents factors com són: a) disminució 

d’alumnes que han entrat a P3 (46), b) 14 

baixes que s’han compensat en part amb 11 

noves matriculacions. Respecte la disminució 

d’alumnes a P3 ja es va comentar 

àmpliament l’any passat que és conseqüència 

de la baixa natalitat en el darrers anys 

juntament amb la crisi econòmica que afecta 

a moltes famílies. Respecte a les 14 baixes, 

les causes són el canvi de població, el canvi 

de centre (famílies que busquen centres amb 

ESO) i problemes econòmics (famílies que no 

poden fer front a les quotes de l’escola). 

- En Jaume Folqué, director del centre, va 

presentar la memòria del curs 13-14. Entre 

altres temes es va parlar dels resultats de les 

competències bàsiques (CB) del alumnes de 

6è del curs passat. El grau d’assoliment de les 

CB ha estat superior al 90% (lleugerament 

inferior al curs 13-14) i s’ha observat una 

clara disminució de l’índex d’excel·lència. 

Aquest curs ja s’està treballant per millorar 

aquests i altres aspectes. Entre els objectius 

pel curs 14-15, inclosos en la Programació 

General Anual de l’escola, destaquem: 

potenciar les matemàtiques, millorar 

l’expressió escrita de l’alumnat, projecte 

“keep calm” (escola tranquila), projecte 

“clean school” (escola neta i endreçada), … 

- Vetlladora. El nostre centre podrà continuar 

disposant d’una vetlladora que ajuda als 

alumnes amb NEE.  

- Horaris d’entrada. Es van aprovar els horaris 

d’entrada a l’escola. Les portes al matí 

s’obren a les 8:50 (10 minuts abans perquè 

els alumnes vagin pujant a l’aula) i a la tarda 

s’obren a les 14:55. 

- Sortida dels alumnes. Respecte la sortida 

dels alumnes, i després d’un debat intens, es 

va decidir deixar-ho tal i com està 

reglamentat a les NOF del nostre centre. 

- Eleccions al Consell Escolar. Aquest any toca 

renovar 2 mestres i 1 mare o pare. Les 

eleccions tindran lloc el proper 26 de 

novembre segons el calendari proposat per 

la Generalitat.  

- LOMCE. Des de l’escola s’hauran de 

modificar les competències del Consell 
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Escolar d’acord amb la LOMCE. Respecte el 

representació de l’Ajuntament en el Consell, 

es va comentar que és molt útil que continuï 

venint tot i que amb la nova llei no tindrà vot. 
  

9. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

C. Extraescolars: Informar-vos que encara hi ha 

places lliures a les activitats de Futbol sala 2n-6è, 

Futbol sala P5-1r, Escriptura digital, Robòtica, 

Bàsquet i Handbol. Animeu-vos i apunteu als 

vostres fills i filles 

C. Reciclatge de Llibres:  A principis d’octubre la 

comissió de reutilització va acabar de repartir 

algun dels llibres que havien quedat pendents 

després de les anomalies que us vàrem comentar 

en el butlletí del mes de setembre. Per aquest 

curs la comissió ha proposat una sèrie d’objectius 

que us resumim a continuació: 

- Sessió informativa a les famílies de 2n. A fi 

d’explicar el funcionament del projecte de 

socialització a les famílies noves (alumnes 

que aquest curs estan a 2n), es farà una 

sessió informativa a finals de curs. Ja us 

informarem del dia i l’hora. 

- Previsió de llibres nous. Aquest any es farà la 

previsió de compra de llibres a partir de 

l’avaluació que la comissió va fer l’estiu del 

2013. 

- Col·laboració de les famílies. El curs passat 

els alumnes de 5è van emportar-se els llibres 

a casa per revisar-los. La idea és fer el mateix 

en la resta de classes (de 3r a 6è). 

- Diccionaris. A partir del curs que ve  

s’inclouran els diccionaris al sistema de 

reciclatge. Es començarà amb els alumnes 

que l’any que ve entraran a 3r. 

Comissió de Comunicació: La comissió a estat 

treballant en l’elaboració de tot el material gràfic 

sobre el 50è Aniversari del Col·legi Sant Vicenç. 

Comissió 50è aniversari: Durant aquest mes 

d’octubre s’ha pintat al mur el nou logotip 

característic del 50è aniversari perquè ens 

acompanyi durant tot el curs. Agraïm la 

col·laboració del pare de l’Asier i l’Aran 

Almodóvar (P5 i 5è)  que ho va poder fer possible.  
 

El passat dissabte 25 d’octubre es va fer al pati de 

l’escola el sopar d’Inauguració per donar el tret 

de sortida del 50è aniversari del Col·legi Sant 

Vicenç. Gairebé vam arribar a les 400 persones. 

Després d’uns parlaments, una actuació 

protagonitzada per mestres i alumnes de la 

nostra escola, ex-alumnes,... va arribar el tret de 

sortida tot fent un piro musical. Després va 

començar el sopar de germanor i després la 

discoteca pels més petits amb les seves cançons 

preferides, i més tard la discoteca familiar. 
 

 Volem agrair des de la comissió  la presència de 

mestres, personal d’administració, monitores de 

menjador i acollida, i de vosaltres, els pares i 

alumnes, i com no, als pares que van vindre  

dissabte al matí a preparar tot el pati perquè a la 

nit estigués tot perfecte! Esperem que us ho 

passéssiu d’allò més bé i que hi torneu!  

Moltes gràcies a tots. 

Podeu veure les fotos a l’enllaç : 

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

a-multim%C3%A8dia 

http://www.csantvicens.cat/content/%C3%A0rea-multim%C3%A8dia
http://www.csantvicens.cat/content/%C3%A0rea-multim%C3%A8dia
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Des de la comissió també estem preparant una 

exposició amb records de la nostra escola, us 

anirem informant. 

Us continuem recordant el calendari festiu 

perquè aneu reservant els dies: 

- 22 de març de 2015: Acte central de la 

celebració obert a tot el poble, inclourà una 

missa d’acció de gràcies, actuació de 

castellers, geganters, activitats per als 

infants, dinar popular,....(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! No hi ha límit d’edat. 

- 10 de maig de 2015: Festa de la Bicicleta per 

als més esportistes. 

- 6 de juny de 2015: Sopar de cloenda del 50è 

aniversari 
 

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.  
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