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1. Dates i informacions de l’inici del 
curs 2015/2016 

 

 

 Recomanem que no assisteixin a les reunions 

d’inici de curs els/les nens/es, atès que no hi 

haurà servei d’acollida. 

 Una vegada començat el curs, s’informarà de 

les dates de les reunions de pares i mares de 

la resta de cursos. 

 Les famílies que han reservat els llibres de 

text i no els han pagat per internet, han de 

recollir el codi de barres per fer-ne el 

pagament, a partir de l’1 de setembre a 

secretaria.  

 El primer dia de classe cal portar : 

- L’alumnat de P- 4  i P- 5:  una motxilla 

sense rodes, un got de plàstic amb el 

nom marcat, una muda de recanvi i un 

paquet de tovalloletes humides. 

- L’alumnat del cicle inicial de primària (1r 

i 2n): una motxilla sense rodes, un estoig 

buit, els llibres sense folrar i   sense el 

nom escrit. 

- La resta d’alumnes, de 3r a 6è: els llibres 

nous folrats i sense nom. 

 L’entrada i sortida dels alumnes de P4 i P5 es 

fa al pati d’infantil. 

 L’alumnat que sigui recollit més tard de les 

17:10h farà ús del servei d’acollida. 

 

Activitat Dates, horaris 

Recollida de les bates, 

bosses, i xandalls 

escolars 

MODA LABORAL , (C/ 

Dr. Robert, 17, baixos) 

del  l’1 al 14 de 

setembre, en horari de 

botiga 

Reunió pares i mares 

de P3 

dimarts, 8 de setembre, 

a les 19h 

Reunió pares i mares 

de 1r curs de primària 

dilluns, 7 de setembre, a 

les 19h 

Inici de les classes dilluns, 14 de setembre 

(horari de matí i tarda); 

l’alumnat de P3 fa 

l’adaptació dilluns i 

dimarts. 

Lliurament dels treballs 

d’estiu 

dilluns, 14 de setembre, 

a la classe 

Horari de secretaria de 

l’1 al 10 de setembre 

de 9 a 13 hores 

  1. Dates i informacions de l’inici del curs 2015/2016 

  2. Visita d’una escriptora 

  3. Sessió de contes de primavera 

  4. Una celebració especial 

  5. Fundació Educativa Esteve Casals 

  6. Informacions de les Comissions de l’AMPA  
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2. Visita d’una escriptora 

Com cada curs, des del nostre Departament de 

llengües s’ha organitzat la visita d’un escriptor i  

enguany ha estat el torn de Maria Carme Roca, 

autora de Les formigues s’han refredat, Sis 

contes revoltats i Port Aventura té... Àngel, entre 

d’altres obres. Així doncs, el divendres 22 de 

maig al matí l’alumnat de P4, P5, i tota la Primària 

va poder conèixer en persona la filòloga, 

historiadora i escriptora amb una cinquantena de 

llibres publicats, que es va mostrar força 

contenta i agraïda per la rebuda i l’acolliment de 

nens, nenes i mestres en la seva visita –que va 

qualificar de festa- al Col·legi Sant Vicenç. 

 

3. Sessió de contes de primavera 

Gairebé a les acaballes de l’estació de la 

primavera, el dijous 11 de juny va tenir lloc a la 

biblioteca de la nostra escola una nova sessió de 

contes adreçada als nens i nenes de P4 i P5. La 

presentació de la sessió, com en d’altres ocasions, 

va anar a càrrec d’en Toni Prats el qual va donar 

pas a la i intervenció de la Laia Mèlich (que va 

explicar el conte Brown bear, what do you see? 

en anglès). A continuació, el coordinador del 

Departament de Llengües va presentar dos 

llibres infantils força llaminers –La nit dels 

pirates i Contes per anar a dormir- i finalment va 

introduir la representació de On és el llibre de la 

Clara? (de Lisa Campbell) per part d’un grup 

d’alumnes de 5è i amb la participació de la Laia 

Mèlich. El berenar amb coca de sucre i pinyons va 

posar punt i final a la darrera sessió de contes del 

curs 2014-15. Fins al proper curs! 

4.  Una celebració especial 

El darrer dia de curs pels mestres, durant el dinar 

festiu i de cloenda, vàrem celebrar els 25 anys de 

mestra de l’Anna Rodon en el Col·legi Sant 

Vicenç. La seva tasca pedagògica a l’escola tots 

aquests anys ha estat formidable: molt 

coneixedora dels infants, motivadora i propera, i 

innovadora en l’àmbit pedagògic.  

Amb un seguit de fotografies recuperades dels 

àlbums de l’escola vam recordar els moments 

més especials i entranyables d’aquest 25 anys. 

Tot seguit va rebre el regal del Patronat i del 

Claustre de professors. Però no podia faltar el 

poema i una dedicatòria. Aquesta, creada per  

Teresa de Calcuta, la reproduïm a continuació: 
 

Ensenyaràs a volar, 

però no volaran el teu vol. 

Ensenyaràs a somiar, 

però no somiaran el teu somni. 

Ensenyaràs a viure, 

però no viuran la teva vida. 

Tanmateix... 

a cada vol, 

a cada vida, 

a cada somni 

perdurarà l’empremta 

del camí ensenyat. 
 

5. Fundació Educativa Esteve Casals 

A continuació us informem de les activitats 

principals que el Patronat de la Fundació ha 
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 promogut durant aquest mes de juny: 

Benvinguda a les noves famílies. El dia 2 de juny el 

president de la Fundació, en nom del Patronat, va 

donar la benvinguda a les famílies que entraran a 

l’escola el proper curs (majoritàriament les 

famílies amb nens a P3).  

Reunió de final de curs amb les famílies. El passat 

17 de juny es va fer una reunió on es van aprovar 

(33 vots a favor i cap en contra) per últim cop els 

comptes de l’ACPF a 30 d’abril, i es va informar 

sobre la proposta d’incrementar les quotes, com 

també de les activitats que la Fundació ha 

impulsat durant aquest curs 2014-2015. El 

contingut de la presentació estarà disponible a la 

pàgina web de l’escola. Respecte a l’aprovació de 

comptes de l’ACPF, cal recordar que, un cop 

l’ACPF ha estat dissolta i la titularitat ha passat a 

les mans de la Fundació Educativa Esteve Casals, 

la farà directament el Patronat de la Fundació. En 

qualsevol cas, el Patronat es compromet a 

informar les famílies sobre l’estat dels comptes 

no solament perquè ho exigeix la normativa de 

fundacions (Llei de transparència), sinó també 

perquè creiem que és important que els 

membres de la comunitat educativa coneguin la 

situació de l’economia de l’escola. Quant a la 

proposta de quotes per al curs 2015-2016, tal 

com es va explicar durant la reunió, es va parlar 

d’un rebut de 143,6 € (increment de 3,83 € 

respecte a la quota de l’any passat). L’aprovació 

de les quotes la farà el Patronat de la Fundació a 

començament del mes de juliol, i us informarem 

sobre la resolució final.  

Concurs de fotografia. El concurs de fotografia 

d’aquest any, tot i la pròrroga que es va concedir,  

s’ha declarat desert (no hi ha hagut cap 

participant). Esperem que la temàtica del proper 

curs sigui prou atractiva per a tenir una 

participació alta. 

Assemblea de la Fundació Escola Cristiana. Com 

ja sabeu, la nostra escola està adscrita al 

col·lectiu Fundació Escola Cristiana de 

Catalunya, que agrupa més de 430 escoles 

cristianes d’arreu de Catalunya. En l’assemblea 

general de la Fundació Escola Cristiana del 

passat 4 de juny es va parlar, entre altres 

qüestions, sobre la ILP contra l’escola 

concertada, els canvis curriculars derivats de la 

implantació de la LOMCE, la campanya “Tria 

Escola Cristiana” i altres temes sobre formació. 

Pel que fa a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 

per a demanar canvis a la Llei d’Educació de 

Catalunya (LEC), volem comentar-vos que el 

col·lectiu d’escoles cristianes s’ha manifestat en 

contra que es posi fi als concerts educatius i que 

totes les escoles passin a ser públiques. Eliminar 

els concerts suposaria un gran impacte econòmic 

per al Departament d’Ensenyament i, per tant, 

una disminució de la qualitat (no hem d’oblidar 

que les subvencions que rep l’escola concertada 

estan molt per sota de les necessitats reals); a 

més a més, suprimiria la pluralitat i llibertat quant 

a oferta educativa.   

25è aniversari de l’Anna Rodon. El passat 29 de 

juny es va fer un petit acte per celebrar els 25 

anys que l’Anna Rodon ha estat impartint classes 

al Col·legi Sant Vicenç. El Patronat li dóna les 

gràcies per tots aquest anys de servei en què ha 

educat tants nens i nenes que han passat per les 

seves classes.  
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En nom del Patronat de la Fundació Educativa 

Esteve Casals, us desitgem un bon estiu i que 

pugueu gaudir d’uns dies de vacances amb els 

vostres fills i filles. Esperem retrobar-nos a les 

reunions de principi de curs. 

6. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

Informació de les comissions de l’AMPA per al 

Butlletí de juny de 2015: 
 

C. Reciclatge de Llibres:  Aquest mes de juny la 

Comissió de Reutilització i Reciclatge de llibres 

ha començat a revisar els llibres de text. La 

revisió va començar el dia 29 de juny i estarem 

fins a primers de juliol fent aquesta tasca. Hem 

esborrat alguna que altra guixada de llapis, hem 

posat celo en aquells llibres que ho necessitaven i 

també hem avaluat tots aquests llibres. Aquest 

any, tal i com hem anat comentant, hi ha alguns 

llibres que ja no es faran servir més (canvi de 

llibre per la LOMCE). Durant el més de juliol 

tenim previst acabar de revisar els llibres, 

etiquetar els nous i assignar els llibres als 

alumnes. Agraïm la col·laboració dels pares i 

mares que han vingut a ajudar-nos. També us 

informem que aquest any no s'han entregat les 

llistes dels llibres per anar al banc. Possiblement 

quan rebreu aquest butlletí ja haureu rebut un 

correu electrònic explicant-vos la nova modalitat 

per demanar i pagar els llibres de text. 
 

C. Casal d’estiu: El passat 25 de juny va començar 

el casal “El Bitxo”, recordem que les inscripcions 

son setmanals i cada setmana fan activitats 

diferents. 

C. Escola-Família / 50è aniversari: Dissabte 13 de 

juny es va celebrar el sopar d’estiu d’enguany 

amb una participació de 395 persones inscrites, 

aquest dia es va fer també la descoberta de la 

placa commemorativa del 50è aniversari amb un 

discurs del director, i un petit parlament de 

cloenda per part del president de la Fundació 

Educativa Esteve Casals, en Joan Capdevila, per 

finalitzar un grup d’alumnes van entregar al 

director de l’escola Jaume Folqué la senyera del 

50è que va portar l’anxaneta el dia 22 de març, 

quan es va celebrar l’acte central del 50è 

aniversari. Després vam començar a sopar i quan 

va començar a fer-se fosc vam oferir als 

assistents uns focs artificials per fer el tancament 

del curs. I quan ja estàvem acabant de sopar va 

arribar la pluja... vam intentar aguantar, però al 

final no escampava i vam decidir cancel·lar la 

festa. Agraïm a tots els col·laboradors la seva 

ajuda, tant a l’hora de parar les taules a la tarda, 

com a l’hora de recollir amb la pluja. Degut a 

aquest fet no tenim gaires fotos, així que si voleu 

ajudar-nos a recordar aquella nit envieu-nos les 

fotos dels vostres grups del dia del sopar via mail 

a ampa@csantvicens.cat. I ja per finalitzar, us 

animem a que participeu el proper curs al sopar 

d’inici de curs, que tindrà lloc el primer dissabte 

d’octubre! 
 

C. Comunicació: Aquest mes de juny la comissió 

ha treballat, entre d’altres, en la maquetació de 

les noves carpetes per el curs 2015/2016. 
 

Us desitgem un bon estiu i ens veiem al setembre! 
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