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1. Setmana Literària 

La lectura de poemes de bon matí, a càrrec 

d’alguns mestres, és el tret de sortida de la nostra 

Setmana Literària, que aquest any ha arribat a la 

seva cinquena edició. És una bonica manera 

d’admirar la bellesa de les paraules i de 

comprovar que tenen la gràcia d’alegrar-nos el 

dia.  

Després, un cop els alumnes són acompanyats a 

la seves respectives aules, continuen llegint en 

silenci amb els mestres. Es crea una atmosfera de 

recolliment, lectura i atenció que cada any ens 

sorprèn a tots, petits i grans. Enguany s’ha fet una 

sessió per a primària abans de les 9h del matí i 

una altra sessió després d’iniciar les classes per 

l’alumnat d’infantil. 

El divendres la nostra biblioteca de l'escola es va 

omplir de creativitat i sentiments, de metàfores i 

ric vocabulari, amb motiu del “recital poético” en 

llengua castellana que els alumnes de 6è van 

preparar amb il·lusió. Individualment o en grup, 

van recitar una varietat de poemes que ells 

mateixos havien escollit. El silenci i l’atenció amb 

què el públic assistent escoltava i els 

aplaudiments al final del recital, van ser els 

senyals que els sentiments i emocions dels autors 

havien arribat als espectadors: al matí, companys 

des de P5 a 5è, i a la tarda, pares, mares i 

familiars.  

Un cop més, la festa del Jocs Florals -celebrada el 

23 d’abril, festivitat de Sant Jordi- ha estat l’acte 

central de la nostra Setmana Literària. Les 

cançons i els poemes recitats i representats ens 

han alegrat en el decurs d’una tarda primaveral.  

El centre d’interès era el 50è aniversari de 

l’escola, present passat i futur. Com en altres 

ocasions, la presència de públic ha estat molt 

nombrosa. 

 
XXXIII Jocs Florals del Col·legi Sant Vicenç 

 

Per acabar, l’alumnat ha pogut gaudir d’un bon 

berenar a la seva aula, que ja comença a ser 

tradicional, gentilesa de l’AMPA de la nostra 

escola. 
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2. La Mare de Déu de Montserrat 

Amb motiu de la festa de la Mare de Déu de 

Montserrat, patrona de Catalunya (27 d’abril), 

s’ha convidat els nens i nenes que portin flors per 

fer-li una ofrena. Dins de la programació del 

nostre Departament de Pastoral, duem a terme 

activitats pedagògiques per a tot l’alumnat, tant 

d’infantil com de primària.  

3.  Fundació Educativa Esteve Casals 

A continuació us fem un resum de les diferents 

activitats en què el Patronat de la Fundació 

Educativa Esteve Casals ha estat treballant i/o 

col·laborant durant el mes d’abril. 
 

Titularitat. El dia 27 d’abril vàrem fer una reunió 

informativa per explicar a les famílies la quota 

mensual, ara que ja som Fundació. Ser una 

Fundació permet a les famílies beneficiar-se 

d’una desgravació parcial de les quotes en la 

declaració de la renda. En aquesta reunió es va 

comunicar que només les donacions que es fan 

durant els mesos de juliol i agost es podran 

desgravar. 

“Entorn Escolar Segur”. El dia 24 d’abril l’Equip 

Titular de l’escola es va reunir amb el Sr. Ricard 

Ruiz (sergent de la Policia Local de Sant Vicenç i 

responsable de mobilitat). Es va fer una avaluació 

conjunta dels resultats de l’enquesta que us 

vàrem passar fa uns mesos i que vàrem penjar a 

la pàgina web de l’escola: 

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

015-03-entorn-segur.pdf). Per part de 

l’Ajuntament, estan avaluant diferents solucions, 

que van des de tallar el carrer Antoni Gaudí  

durant les sortides a fer-lo completament per als 

vianants, amb accés únicament per als veïns que 

hi viuen. Us informarem de qualsevol novetat 

sobre aquest tema, que sabem que us interessa.  

Administrador de l’escola. Durant aquest mes 

d’abril el Patronat ha valorat els currículums i 

avaluacions fets després de les entrevistes amb 

els diferents candidats. Finalment s’ha 

seleccionat el Sr. César Abad Botellas com a 

substitut de Paco López. Durant els propers anys, 

i fins a la jubilació definitiva del Paco, el Sr. Abad 

farà un 75% de la jornada laboral. Li desitgem 

molta sort en aquesta nova etapa que comença i 

esperem que pugui continuar la magnífica tasca 

que el Sr. Paco López ha exercit des que accedí al 

càrrec d’administrador. 

Preinscripcions 2015. Un cop tancat el període 

d’inscripcions, volem informar-vos que totes les 

places ofertes a P3 (50) s’han omplert. Esperem 

continuar amb aquestes xifres durant els propers 

anys, tot i que sabem que serà difícil, atès que es 

preveu una davallada important de nens que 

entrin a P3 a causa de la reducció dels índexs de 

natalitat a la nostra població i també de la 

disminució de la població nouvinguda, 

comparades amb les dades de fa alguns anys.   

50è aniversari de l’escola. El sopar d’antics 

alumnes previst per al dia 25 d’abril es va 

suspendre per raó del baix nombre de persones 

inscrites (menys de 30). Des de la comissió del 

50è aniversari,  s’ha pensat de tornar a proposar 

la trobada més endavant i mirant de captar més 

gent. Creiem que aquest sopar hauria de servir 

com a punt d’encontre de tants alumnes que han 

passat per la nostra escola. 

http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/2015-03-entorn-segur.pdf
http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/2015-03-entorn-segur.pdf
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Presentació de la història il·lustrada del Col·legi 

Sant Vicenç. El passat 20 d’abril, dins els actes de 

la V Setmana Literària del Col·legi Sant Vicenç, 

enguany emmarcats en la commemoració del 50è 

aniversari de l’escola, es va presentar la història 

il·lustrada del nostre centre a les famílies. La 

presentació va anar a càrrec de Joaquim Pastor i 

Marta Biel, guionista i il·lustradora 

respectivament del llibret. Des del Patronat 

valorem molt positivament el treball de síntesi 

que s’ha fet per poder recollir de forma amena i 

en menys de 30 pàgines la història de l’escola 

durant aquests 50 anys. 

Baixa d’una mestra. Durant el mes d’abril s’ha 

produït la baixa de la mestra M. C. M. per motius 

de reorganització de personal. Acomiadar una 

persona no és una decisió fàcil, però en aquesta, 

com també en altres decisions que s’han pres, 

sempre es pensa en la millora de la qualitat de 

l’educació dels nostres fills i filles. 

4. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

Informació de les comissions de l’AMPA per al 

Butlletí d’Abril de 2015: 
 

C. Reciclatge de Llibres:  La Comissió de 

Socialització i Reutilització de Llibres es va reunir 

el passat dia 17 d'abril per preparar la llista de 

llibres a comprar pel curs 15 i 16. En base a 

l'avaluació d'inici de curs s'ha fet una estimació 

dels llibres a comprar. Per adaptar-nos a la 

LOMCE s'hauran de canviar els llibres de castellà 

de 4t i 6è així com els llibres de matemàtiques de  

4t. També es canviaran els llibres d'anglès de 3r i 

5è (ja portem més de 7 anys amb el mateix llibre). 

A més a més aquest curs també volem incorporar 

els diccionaris a 3r. Tot plegat fa pensar que 

possiblement ens veurem obligat a pujar la quota 

tot i que intentarem ajustar-nos al màxim a les 

despeses de la compra. També comentar-vos que 

el proper 12 de maig està previst fer la reunió 

informativa amb les famílies de 2n que a partir de 

setembre entraran al sistema de reciclatge. 

C. Escola-Família: La comissió ha tornat a 

participar als Jocs Florals com cada any, repartint 

el berenar dels nostres alumnes. 

C. Comunicació: Aquest mes d’abril la comissió ha 

treballat, entre d’altres, en l’enregistrament dels 

XXXIII Jocs Florals del Col·legi Sant Vicenç 

Comissió 50è aniversari:  

 25 d’abril de 2015: Aquesta data estava 

reservada per fer el sopar d’exalumnes, 

però finalment es va haver d’ajornar per 

falta de participació. 

Altres celebracions previstes: 

 10 de maig de 2015: Festa de la Bicicleta 

per als més esportistes. 

 13 de juny de 2015: Sopar de cloenda del 

50è aniversari. CANVI DE DATA 
 

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.  

 

mailto:ampa@csantvicens.cat

