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1. Proves Cangur 

Enguany s’ha celebrat a Catalunya per primera 

vegada les proves Cangur per a primària, el 19 de 

març. Aquestes són internacionals, i els 

estudiants de secundària i batxillerat de diverses 

escoles, ja fa temps que les realitzen. 

La prova Cangur, coordinada per la Societat 

Catalana de Matemàtiques, és una activitat que 

es marca com a objectiu estimular i motivar 

l'aprenentatge de les matemàtiques a través dels 

problemes. 

L’experiència ha estat molt positiva, han 

comentat els mestres de la nostra escola, perquè 

han ajudat a l’alumnat a relacionar conceptes 

matemàtics adquirits, a desenvolupar el seu 

raonament lògic i a motivar-los per resoldre 

problemes. 

Felicitem els nostres alumnes de 5è: Núria 

Gonzàlez Sales i Sergio Arizu Galván, perquè han 

quedat dins del 5% dels que tenen millor 

puntuació d’entre tots els participants.  

 

2. Preinscripcions pel curs 2015-
2016 

Finalitzat el període de preinscripció d’alumnat 

pel curs vinent, comptem amb 55 sol·licituds per 

a P3 el curs vinent i 15 per a altres cursos. 

Ens alegrem moderadament d’aquestes dades. 

Certament hem superat la nostra oferta i per 

això n’estem contents, però també hi ha famílies 

que no podran matricular els seus fills a la nostra 

escola, i que ho han viscut amb certa tristesa i 

preocupació. 

3. Celebració del 50è Aniversari 

El diumenge 22 de març vam realitzar l’acta 

principal de la celebració del nostre 50è 

aniversari de la nostra escola.  

L’Eucaristia presidida per el nostre bisbe Agustí 

Cortés va iniciar els actes de la diada. Solemne, 

viscuda i plena de contingut va identificar la 

nostra institució clarament amb el seu Caràcter 

Propi, motiu principal de la seva existència.  

Eucaristia a l’Església de Sant Vicenç Màrtir 
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A continuació els Carallots de Sant Vicenç van fer 

un torre a la sortida de l’Església parroquial 

mentre les diferents personalitats es 

desplaçaven a l’Ateneu Familiar on hi havia una 

exposició de la història del Col·legi Sant Vicenç i 

on l’alcalde Oriol Junqueras, ens va fer un petit 

parlament. 

Exposició a la sala anexa de l’Ateneu Familiar 

 

Seguidament, a la biblioteca de l’escola, vam 

escoltar les diverses personalitats –Agustí 

Cortés, bisbe de la nostra diòcesis, Mercè 

Andreu, regidora d’educació, i Josep Maria Pérez, 

director dels Serveis Territorials-. Tots ells van 

rebre el magnífic còmic amb la història de l’escola 

que han elaborat el Joaquim Pastor i la Marta 

Biel, amb el text i les il·lustracions 

respectivament; des d’aquestes línies agraïm 

l’esforç i la dedicació que han emprat per a la 

seva realització. 

Per finalitzar la festa, després de l’actuació 

engrescadora i de qualitat del grup d’animació 

“Els Trobaluchos” a la Vicentina, tothom es 

concentrà a la pista esportiva Francesc Macià per 

gaudir de la paella popular saborosa per a més de 

400 persones que s’hi van apuntar.  

Paella Popular a la pista poliesportiva Francesc Macià 
 

4.  Fundació Educativa Esteve Casals 

Durant el mes de març el Patronat de la Fundació 

Educativa Esteve Casals ha estat treballant i 

col·laborant en diferents activitats de l’escola 

que us resumim a continuació.  
 

Titularitat. El passat 25 de març va sortir publicat 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

(DOGC número 6838) la resolució per la qual 

s’autoritza el canvi de titularitat del centre 

educatiu privat Sant Vicenç de Sant Vicenç del 

Horts (RESOLUCIÓ ENS/535/2015, de 13 de març).  

La resolució es farà efectiva a partir del dia 1 

d’abril. Des del Patronat manifestem la nostra 

satisfacció davant d’una determinació que arriba 

després de gairebé dos anys de la signatura de la 

carta fundacional, el 16 de maig del 2013. Ara es 

faran un sèrie de tasques amb Hisenda, el 

Departament d’Ensenyament i la Seguretat 

Social pel tema nòmines, pagament delegat, etc. 

Pel que fa a les famílies, tenim previst convocar 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6838/1413857.pdf
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una reunió durant el mes d’abril per informar-vos 

de com quedarà el rebut, ara que la titularitat de 

l’escola ja està a les mans de la Fundació. 

Patronat. En la reunió extraordinària del 

Patronat del dia 10 de març es va acceptar la 

renúncia de César Abad com a membre del 

Patronat. Fins ara el César havia estat el tresorer 

de la Fundació. Des del Patronat li agraïm la 

dedicació i bona gestió que ha fet durant els anys 

en què ha estat al capdavant de la tresoreria de la 

Fundació. El substitut del César serà Ferran 

González, pare de l’escola. Des del Patronat li 

donem la benvinguda i esperem que, com el seu 

predecessor, assumeixi i resolgui amb encert les 

responsabilitats pròpies del seu important 

càrrec. 

“Entorn Escolar Segur”. Durant aquest mes de 

març els responsables del Departament de 

Mobilitat de l’Ajuntament i de la Policia Local han 

estat estudiant els resultats de l’enquesta 

“Entorn Escolar Segur” que els vàrem fer arribar. 

Durant el mes d’abril està previst fer una reunió 

per posar en comú les possibles solucions davant 

la problemàtica relativa als accessos a l’escola. 

Oferta de treball d’administrador de l’escola. Al 

llarg d’aquest mes de març s’han fet entrevistes 

amb els tres finalistes que havien estat 

preseleccionats. El proper 7 d’abril, en reunió 

extraordinària, el Patronat decidirà el millor 

candidat per a substituir el Paco. La nostra 

intenció és que la persona seleccionada pugui 

incorporar-se al centre durant el mes de maig. 

Fins al desembre el Paco farà el 100% de la seva 

jornada i el seu substitut/substituta, un 75%. A 

partir del desembre, i fins a la jubilació definitiva,  

l’actual administrador només vindrà un 25% de la 

jornada laboral. Creiem que és important poder 

tenir aquest solapament durant aquests primers 

mesos, atesa la responsabilitat del càrrec i també 

amb vista a fer un bon traspàs d’informació. 

Preinscripcions 2015. Les preinscripcions per al 

curs 2015-16, que es van obrir el dia 10 de març i 

van acabar el dia 17, van anar molt bé. A P3 tenim 

55 preinscripcions. A la resta de cursos també hi 

ha hagut famílies interessades a entrar a l’escola. 

Valorem de forma positiva l’interès que tenen les 

famílies per formar part de la nostra escola, i això 

ens anima a continuar treballant per fer-ho millor 

cada dia.  

50è aniversari de l’escola. El passat 22 de març 

vam celebrar l’acte central de la commemoració 

del 50è aniversari de l’escola. Des de la Fundació 

vàrem estar col·laborant en l’organització de la 

festa, tot i que el pes de la gestió el van dur els 

mestres i els pares i mares de l’AMPA, que de 

forma voluntària van fer possible l’èxit de la 

convocatòria. Des d’aquest butlletí els volem fer 

arribar el nostre agraïment. I també volem donar 

les gràcies a la resta de la comunitat educativa 

que va participar en els diferents actes: 

l’eucaristia, l’animació infantil i el dinar popular. 

A vegades ens queixem que la gent no participa 

en les activitats que organitza l’escola, però, una 

vegada més, ens vàrem equivocar: gràcies a tots i 

totes per la vostra assistència! Us animem a 

seguir participant en els actes previstos per a les 

properes setmanes: sopar d’exalumnes  (25 

d’abril), Festa de la Bicicleta  (10 de maig) i sopar 

d’estiu (6 de juny). 
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5. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

Informació de les comissions de l’AMPA per al 

Butlletí de març de 2015: 
 

C. Reciclatge de Llibres:  La Comissió de 

Reutilització ha començat a treballar en fer una 

previsió de compra de llibres a partir de 

l'avaluació de principis de curs. El proper curs, 

sempre i quan no s'incrementi molt la quota, és la 

nostra intenció retirar de la circulació els llibres 

que encara tenim de l'any 2009 (ja tenen més de 

6 anys!!). També comunicar-vos que és la nostra 

intenció fer una reunió informativa amb els pares 

i mares de 2n a mitjans de maig, que a partir del 

curs 15-16 entraran a formar part del sistema de 

reciclatge; ja us informarem del dia exacte. 

C. Menjador:  Com ja us vam informar mitjançant 

mail, durant el mes de març s'ha produït un canvi 

en la coordinació del servei del menjador, essent 

ara Teresa Escofet la persona encarregada de la 

coordinació del menjador. Us podeu dirigir a ella 

per qualsevol dubte sobre el funcionament del 

menjador. 

C. Escola-Família: Divendres 20 de març els 

alumnes de 5è i 6è van disputar el partit de 

tornada del cicle superior, aquest cop el partit es 

va jugar a l’escola La Vinyala. Recordeu que 

aquestes jornades no son per competir, sinó que 

es tracta de gaudir d’una tarda de futbol entre 

nens de diferents escoles, al final de la jornada els 

nens reben un petit berenar a càrrec de l’ampa 

organitzadora de la jornada. 

 
 

 

C. Comunicació: Aquest mes de març la comissió 

ha treballat en preparar tota la part gràfica sobre 

la celebració del 50è Aniversari de l’escola i el 

muntatge de l’Exposició del 50è Aniversari. Des 

de aquí el nostra agraïment a tota la gent que ha 

col·laborat en poder dur a terme aquesta 

exposició. 

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

març a la sala petita de l’Ateneu Familiar es podia 

veure una exposició sobre aquests 50 anys del 

col·legi Sant Vicenç, on hi havia exposats una 

petita mostra d’objectes i documents 

representatius d’aquests anys. I coincidint amb la 

cloenda  de l’exposició, diumenge 22 de març va 

tindre lloc l’acte central del 50è aniversari, amb 

eucaristia presidida pel bisbe Agustí, castellers 

on l’anxaneta va onejar una senyera amb el 

logotip del 50è aniversari, l’actuació del grup 

d’animació Trobaluchos del Frac a La Vicentina, i 

per acabar la jornada, vam gaudir d’un dinar 

popular on hi érem mes de 400 persones a la 

pista polivalent Francesc Macià. Cal recordar que 

els actes no es van poder fer a les nostres 

instal·lacions per la previsió del temps, tot i que 

finalment no ens va ploure. 

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 
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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

