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1. IV DENIP a l’escola 

DENIP són les sigles del Dia Escolar de la No-

violència i la Pau. Per quarta vegada ho celebrem 

mestres i alumnes el dia 30 de gener.  

 

Aquesta activitat és programada des del 

Departament de pastoral pels mestres que la 

conformen.  

 

Després d’unes breus paraules del director 

recordant que la Pau és un valor molt important 

que cal cercar i compartir, es va construir un gran 

“mandala” a la pista central del pati. Cada curs, 

durant el matí havia treballat una part d’aquesta 

vistosa il·lustració, tot parlant i reflexionant 

sobre la Pau. A continuació es va cantar la cançó 

“Escolta-ho en el Vent”, del famós cantant Bob 

Dylan, en versió catalana, i que els alumnes 

havien après. 
 

 

2. Voluntariat d’alumnes del               
Salesians 

Aquest curs 5 alumnes del Salesians faran una 

feina de voluntariat a la nostra escola. Cada 

setmana, fins a finalitzar el curs, vindran per les 

tardes i col·laboraran en les tasques de suport 

que els diferents mestres els encomanaran, 

sempre acompanyats.  

Enguany ajudaran a les classes de psicomotricitat 

d’infantil. 

Per aquests alumnes aquest voluntariat suposa 

un enriquiment personal de servei i alhora els 
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ofereix la possibilitat de millorar la nota de 

l’assignatura de Filosofia.  

La majoria són exalumnes de la nostra escola, els 

quals experimenten diversos records i 

sensacions de melancolia i d’alegria a la vegada, 

segons ens han comentat. 

3.  Fundació Educativa Esteve Casals 

Des de la Fundació Educativa Esteve Casals us 

desitgem un feliç 2015. Comencem l’any amb 

molts projectes en marxa i moltes ganes de 

poder-los dur a terme de forma reeixida quan 

acabem aquest curs. Aquest mes de gener hem 

estat treballant en diferents activitats que us 

resumim a continuació. 

Canvi de titularitat. Després de mesos de demora 

per temes burocràtics, finalment ja s’ha pogut 

presentar la sol·licitud de canvi de titularitat als 

Serveis Territorials del Baix Llobregat del 

Departament d’Ensenyament. Ara estem a 

l’espera que surti publicat al DOGC perquè sigui 

oficial. Quan aquest fet es produeixi, la titularitat 

passarà a mans de la Fundació (fins ara el titular 

ha estat l’Associació Catòlica de Pares de 

Família). 

Junta de l’AMPA. Com cada mes, el dia 12 de 

gener el president de la Fundació va participar en 

la reunió mensual de la Junta de l’AMPA. 

Aquestes reunions serveixen per a posar en 

comú les diferents incidències de l’àmbit escolar i 

escoltar les propostes de les comissions de 

l’AMPA i l’Equip Titular.  

Reunió del Patronat. El dia 15 de gener es va fer 

la reunió trimestral del Patronat. Entre altres 

temes, es va parlar de l’informe de l’auditoria, de 

la convocatòria de l’Assemblea de l’ACPF que ha 

d’aprovar els comptes de l’exercici 2013-14 i de 

la necessitat d’oferir serveis de qualitat perquè 

les famílies segueixin venint a l’escola amb vista a 

les inscripcions per al curs 2015-16. 

Enquesta “Entorn Escolar Segur”. Aquest mes de 

gener es va passar a les famílies una enquesta 

titulada “Entorn Escolar Segur”. L’objectiu 

d’aquesta enquesta, tal com es deia en el mateix 

formulari, és saber quina és la situació actual pel 

que fa als accessos a l’escola, i, a partir d’aquí, en 

unió amb l’Ajuntament, trobar una solució que 

permeti millorar la mobilitat al voltant del nostre 

centre, sigui a peu o amb cotxe. En l’enquesta hi 

van participar 168 persones, i des del Patronat 

volem agrair-vos la vostra col·laboració. Durant 

el mes de febrer processarem els resultats i us en 

farem arribar un informe detallat. 

Jornada de Portes Obertes. Com cada any, 

l’escola acollirà les noves famílies que estiguin 

interessades en el projecte educatiu del Col·legi 

Sant Vicenç. Aquest curs la data de la Jornada de 

Portes Obertes serà el 21 de febrer. Estem 

acabant de tancar els detalls d’aquesta trobada. 

La idea és que, com l’any passat, mestres, pares i 

mares expliquin el funcionament de l’escola a les 

noves famílies i també els ensenyin les nostres 

instal·lacions. 

Mostra 2015. Per segon any consecutiu, el 

Col·legi Sant Vicenç i la Fundació Educativa 

Esteve Casals vam estar presents a la XXXI 

Mostra que organitza l’Ajuntament de Sant 

Vicenç dels Horts. L’estand va obrir el dissabte 

dia 24 de gener i, gràcies a la col·laboració d’un 

grup de pares i mares, vam poder informar la 

gent que passava sobre la Jornada de Portes 
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Obertes i del 50è aniversari del Col·legi Sant 

Vicenç. El disseny de l’estand, fet amb caixes de 

cartró, va anar a càrrec de la Comissió de 

Comunicació de l’AMPA.   

Estand de la Fundació Educativa Esteve Casals 

 

50è aniversari. Des del Patronat continuem 

preparant, juntament amb la Junta de l’AMPA, 

els diferents actes emmarcats dins de la 

celebració del 50è aniversari de l’escola. Durant 

el mes de març està previst fer una exposició a 

l’Ateneu, a més de l’acte central de l’efemèride, 

programat per al dia 22. Esperem la vostra 

participació. 

Consell Escolar. El passat 20 de gener va tenir lloc 

una reunió del Consell Escolar en la qual es va 

presentar i aprovar la justificació de les despeses 

de funcionament del Col·legi Sant Vicenç a fi de 

poder rebre la subvenció que la Generalitat dóna 

a les escoles concertades. 

Escola de Pares. Seguint amb un dels objectius 

del Projecte educatiu del centre (PEC), està 

previst que el dia 10 de febrer, a les 17.15 h, es 

faci una conferència titulada “Fomentar 

l'autoestima en els nostres fills: només es tracta 

d'elogiar?”, a càrrec de la Sra. M. Helena Tolosa. 

Esperem que pugueu participar-hi i sobretot 

treure’n el màxim de profit. 

 

Assemblea ACPF. A instàncies de l’auditor, i 

d’acord amb els estatuts de la l’Associació, s’ha 

convocat, per a l’11 de febrer, una assemblea de 

socis de l’ACPF (pares i mares de l’escola), que 

hauran d’aprovar els comptes del curs 2013-14. 

Confiem, una vegada més, en la vostra 

participació. És una manera de conèixer de 

primera mà com va l’economia del col·legi, des de 

les despeses de funcionament fins a les 

inversions, com també les subvencions que 

rebem, el manteniment, les despeses de personal, 

les quotes i altres partides. En aquest sentit, 

creiem que és important que les famílies 

conegueu els detalls de la memòria econòmica i 

pugueu preguntar-nos els dubtes que tingueu. 

Aquesta serà, si Déu vol, la darrera assemblea de 

l’ACPF, però des de la Fundació seguirem 

informant-vos de l’estat de comptes de l’escola, 

tal com ha fet l’Associació des dels seus inicis. 

 



 

 

BUTLLETÍ 

a les famílies 
#31 

 

 

          GENER  2015 

 

4. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

Informació de les comissions de l’AMPA per al 

Butlletí de gener de 2015: 
 

C. Reciclatge de Llibres:  La Comissió de 

Reutilització es va reunir el passat 30 de gener. 

Els temes més destacats que es van tractar van 

ser: 

a) Nova incorporació de la Noelia Aparicio 

(mare de P3). Des de la comissió estem 

agraïts per la seva predisposició a 

col·laborar amb nosaltres. Animem a que 

si hi ha més pares/mares interessats que 

també s'hi apuntin. 

b) Diccionaris. El curs que ve els nens de 3r 

no hauran de comprar els diccionaris 

perquè els volem fer entrar en el sistema 

de reutilització. Hem d'acabar de decidir 

si entren els dos diccionaris (català i 

castellà) o només 1 d'ells en funció de 

l'impacte que això tingui en la quota de 

reciclatge. A fi de reduir el cost, a finals de 

curs demanarem als alumnes de 6è que 

ho vulguin, que donin els seus diccionaris 

al sistema de reciclatge.  
 

Comissió de Comunicació:  La comissió segueix 

treballant  en l’elaboració de tot el material gràfic 

i organització de la Jornada de Portes Obertes 

del Col·legi Sant Vicenç. 
 

 

Comissió 50è aniversari: Del 7 de març al 22 de 

març hi ha prevista una exposició a la sala petita 

de l’Ateneu Familiar sobre aquests 50 anys del 

col·legi Sant Vicenç. 

Ja tenim la planificació per la celebració del 

proper 22 de març de 2015: 

- 11.00h Eucaristia a l’església de Sant 

Vicenç Màrtir 

- 12.00h Castellers a la plaça de l’església 

- 12.15h Actuació de “Trobaluchos del 

Frac” (davant del Xamfrà) 

- 13.30h cap al pati 

- 14.00h Paella Popular al pati de l’escola 
 

Al març posarem a la venda els tiquets per 

anticipat a un preu de 6€. Hi haurà servei de bar. 

Pararem taules al pati i podreu reservar el vostre 

lloc per grups, ja us enviarem un mail per 

inscriure-us.  
 

Altres celebracions previstes: 

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

(majors de 18 anys): 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 

per als més esportistes. 

- 6 de juny de 2015: Sopar de cloenda del 

50è aniversari 
 

Altres temes: 

El passat 22 de gener, festa major de Sant Vicenç, 

no es va poder oferir el servei de monitoratge ja 

que no es va arribar al mínim d’assistència 

establert, finalment només s’hi van apuntar 6 

nens dels 29 que van dir que hi anirien i per això 

ens vam plantejar fer-ho. Tot i així, continuarem 

oferint el servei els propers dies de lliure 
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disposició i en funció de l’assistència es podran 

fer o no. 
 

Per finalitzar us recordem que si voleu formar 

part activa de l’Ampa, teniu algun comentari o 

queixa a fer, o algun suggeriment,  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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