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1. Activitats Extraescolars 

La participació de l’alumnat en les activitats 

extraescolars ha augmentat d’una forma 

considerable aquest curs. Des del curs 2000-01 

que no arribem als registres d’inscripció 

d’enguany. La comissió d’extraescolars, formada 

per pares i mestres, està satisfeta d’aquests 

resultats i treballa per donar el millor servei a les 

famílies i continuarà fent-ho amb dedicació i 

il·lusió.  

Les novetats d’aquest curs són el Taekwondo, 

l’Handbol i la Robòtica. 
 

 
Gràfic de la participació de l’alumnat en les activitats 

extraescolars 

 
 
 
 
 

2. Eleccions sindicals 

El dimecres 12 de novembre es van realitzar les 

eleccions sindicals a la nostra escola. En dos torns 

de votacions, al matí i a la tarda, es van triar els 

tres representants dels treballadors del centre 

per a quatre anys més, entre els mestres i el 

personal contractat. Els nostres futurs 

representants elegits han estat els següents: 

Maite Casanova (CCOO), Elsa González (UGT) i 

Lluïsa Montmany (UGT). La participació va ser de 

més del 90% i la considerem prou important, ja 

que indica una vegada més la motivació i el bon 

ambient que hi ha entre els treballadors del 

nostre centre. 

3. Campanya: “El gran recapta 
d’aliments” 

 Des del butlletí informatiu us donem les gràcies a 

totes les famílies que heu participat en la 

Campanya de la Gran Recapta d’Aliments que 

s’organitza al nostre país, i que el nostre col·legi 

s’hi ha adherit. Des de l’Ajuntament ens han fet 

arribar les seva gratitud per l’alta participació del 

Col·legi Sant Vicenç; la solidaritat mostrada per 

les nostres famílies és molt valorada i destacada.  
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Certament podem dir que en les diferents 

campanyes d’ajuda als més necessitats, la nostra 

comunitat educativa s’ha mostrat fins ara molt 

solidària. 

4.  Sortida de l’escola en cas de pluja 

En les Normes d’Organització i Funcionament del 

Centre hem afegit el següent: 

En cas de pluja intensa l’alumnat de primària 

baixarà amb ordre per l’escala central interior. 

L’alumnat del cicle inicial ho farà en primer lloc i 

per la porta principal; el del cicle mitjà i superior 

ho farà pel soterrani.  

Els pares dels alumnes d’infantil podran entrar a 

l’escola a les 16:50h, i recollir els seus fills a l’aula. 

Els pares dels alumnes del cicle inicial hauran 

d’esperar a la rampa darrera de la línia groga i les 

mestres li donaran els nens personalment a les 

17:00h. Els pares dels alumnes del cicle mitjà i 

superior hauran d’esperar al carrer a que surtin 

els seus fills pel reixat verd a partir de les 17:05h, 

i no han d’entrar a la rampa per tal de facilitar la 

sortida dels alumnes i pares d’infantil i del cicle 

inicial. 

Si els pares tenen fills a varis cicles cal que 

recullin primer els més petits. 

Si només és un plugim el que fa, la sortida es 

realitzarà amb normalitat, com un dia qualsevol.  

Aquestes normes han estat aprovades per l’Equip 

Titular i l’Equip Directiu de l’escola. Restem 

també a l’espera que des de “Mobilitat de 

l’Ajuntament” es talli el carrer per facilitat així la  

 

 

sortida de l’alumnat i les famílies; aquesta mesura  
s’aprovà en el seu moment en el nostre Consell 
Escolar. 

5.  Fundació Educativa Esteve Casals 

Durant aquest mes de novembre el Patronat ha 

estat treballant en les següents activitats: 
 

Canvi de titularitat: El dia 20 de novembre es va 

signar l’escriptura de traspàs de patrimoni de 

l’Associació Catòlica de Pares de Família (ACPF) 

a la Fundació Educativa Esteve Casals. A l’acte hi 

van assistir el president en funcions de l’ACPF, 

Francesc Chavarria, Francisco López –

administrador- i, en nom del Patronat de la 

Fundació, Joaquim Pastor i Joan Capdevila, com 

a secretari i president respectivament. Durant el 

mes de desembre continuarem fent la resta de 

tràmits de canvi de titularitat amb el 

Departament d’Ensenyament. 

Relleu de patrons: Ramon Carreté ha estat 

rellevat com a membre del Patronat per Rubén 

Selfa. Tot i no formar part del Patronat, en 

Ramon continuarà treballant per l’escola com a 

component de la Comissió PEC  i, a més, com a 

responsable del projecte Escola de Pares. També 

donem la benvinguda a Rubén Selfa, que ens 

ajudarà en la seva tasca com a patró.   

Auditoria: De la darreria d’octubre a mitjan 

novembre, l’empresa Abanta Pich Auditores, SLP 

ha auditat els comptes de l’escola corresponents 

al curs 2013-14. L’informe de l’auditoria està 

disponible al despatx de l’administrador per a 

totes les famílies que el vulguin consultar. 
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50è aniversari de l’escola: Des del Patronat us 

volem animar a tots a fer la màxima difusió dels 

actes que hi ha programats per a aquest curs. 

Comissió PEC i Caràcter Propi: El dia 25 de 

novembre hi va haver una reunió de la Comissió 

PEC i Caràcter Propi. Ara estem revisant 

aspectes de l’àmbit administratiu que es poden 

millorar amb vista a dur a terme una gestió més 

eficient del centre. 

Des del Patronat aprofitem l’ocasió per a 

desitjar-vos a tots que passeu unes bones Festes. 
 

6. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

Informació de les comissions de l’AMPA per al 

Butlletí de novembre de 2014: 
 

C. Menjador i Acollida: Durant el mes de 

novembre hem celebrat dues jornades 

gastronòmiques inspirades en dos països molt 

diferents: Japó i França. Ens ho hem passat molt 

bé tastant plats molt diferents als nostres. També 

hem celebrat els 25 anys de la declaració 

universal dels drets de l'infant amb un seguit 

d'activitats que es van fer al pati de l'escola. 

Finalment dir que aquest any, com a novetat, els 

dies que hi hagi poma de postres, aquesta serà 

ecològica. 

C. Reciclatge de Llibres:  Aquest mes de 

novembre la comissió no té cap novetat a 

destacar. Si que aprofitem una vegada més per 

recordar-vos que és important que consciencieu 

als vostre fills/filles a tractar bé els llibres.  

 

 

No només als qui estan al sistema de reciclatge  

(3r-6è) sinó també a la resta. Si els vostres fills 

tenen algun llibre nou sense folrar us demanem 

que el folreu per poder allargar la vida útil dels 

llibres. Gràcies per la vostra col·laboració. 

Comissió de Comunicació:  La comissió va 

enregistrar la conferencia adreçada als pares i 

mares:  "Viure i Sobreviure a les Noves 

Tecnologies en Família", i que va impartir 

en Juanjo Fernández, professor, escriptor, 

educador i consultor pedagògic a la Fundació 

Escola Cristiana de Catalunya.  

Per a totes aquelles famílies que no vareu poder 

assistir a la conferència podreu veure el vídeo 

sencer en el següent enllaç: 

 
http://youtu.be/0RV2R1m644U 
 

La comissió segueix treballant  en l’elaboració de 

tot el material gràfic sobre el 50è Aniversari del 

Col·legi Sant Vicenç. 

Comissió 50è aniversari:  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’ex alumnes: 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. 

 

http://youtu.be/0RV2R1m644U
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- 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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