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1. La bona educació de qui depèn? 
 

“Gràcies, pares, perquè m’heu portat a aquesta 

escola, la millor de totes. 

Gràcies, mestres, per tot el que m’heu ensenyat i 

ajudat a superar. 

Gràcies, companys, per la vostra amistat i els 

moments inoblidables que hem passat junts. 

Entre tots m’heu fet més persona.” 

Aquestes paraules van sentir-se moltes vegades 

durant l’acomiadament dels nostres alumnes de 

6è curs, a finals del passat mes de juny, nois i 

noies que ara deuen començar la secundària en 

un altre centre. Les van repetir pràcticament 

tots, amb el cor a la mà, emocionats i entre plors 

alguns d’ells, els qui no podien contenir les seves 

emocions.  

Per a tots ells era la primera vegada que en públic 

expressaven el que sentien. A l’escenari, les 

intervencions dels alumnes vessaven agraïment, i 

eren una expressió generosa de vius sentiments 

de solidaritat i acompanyament, especialment 

envers els companys que han de romandre un 

curs més a l’escola o que seguiran els estudis en 

altres centres, i amb qui ja no es veuran tan 

sovint. 

Sobtava quelcom tot plegat, però una reflexió 

feta amb calma ens fa descobrir “la bona 

educació” que han rebut aquests alumnes, tant 

en l’àmbit de coneixements -els resultats ho 

certifiquen-, com en l’àmbit personal: infants que 

creixen i maduren físicament, mentalment i 

emocionalment. Així es posà de manifest en 

particular quan alguns nois i noies, habitualment 

rebels i difícils a l’aula, ara, en el moment del 

comiat, abraçaven els seus professors i els 

adreçaven paraules de gratitud, amb què 

expressaven la necessitat que tenien de 

reconciliar-se en certa manera amb aquells que 

tant havien contribuït a la seva formació. 

Aquesta bona educació dels alumnes, que tots 

percebíem, prové de l’acció dels pares, dels 

mestres i dels companys. I és aquesta evidència la 

que una vegada més reivindica aquest 

document,  que desenvolupa anualment una part 

important del nostre Projecte educatiu. 

Un dels objectius del curs 2015-2016 -que 

necessita la complicitat de les famílies amb els 

mestres- apel·la a la conscienciació ecològica de 

la comunitat educativa; un objectiu clarament 

engrescador i alhora complex, però, com diu el 

sant pare Francesc en la seva nova encíclica 

“Laudato si”, assolible a partir dels petits gestos 

quotidians si tots ens hi posem: l’escola, la família, 

els mitjans de comunicació, els governants, etc., 

cadascú des del lloc que ocupa. 
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Diu en la mateixa encíclica: “En la família es 

conreen els primers hàbits d'amor i cura de la 

vida, com ara l'ús correcte de les coses, l'ordre i la 

neteja, el respecte a l'ecosistema local i la 

protecció de tots els éssers creats. La família és el 

lloc de la formació integral, on es desenvolupen 

els diferents aspectes, íntimament relacionats 

entre si, de la maduració personal. En la família 

s'aprèn a demanar permís sense sotmetre, a dir 

«gràcies» com a expressió d'una sentida valoració 

de les coses que vam rebre, a dominar 

l'agressivitat o la voracitat, i a demanar perdó 

quan fem algun dany. Aquests petits gestos de 

sincera cortesia ajuden a construir una cultura de 

la vida compartida i del respecte al que ens 

envolta.” 

Precioses paraules que necessiten fer-se realitat 

amb l’acció corresponsable i el compromís de la 

comunitat educativa, DE QUI DEPÈN LA BONA 

EDUCACIÓ. 

 

2. L’aplicació de la LOMCE 

Enguany la nova llei educativa, que no sabem la 

durada de la seva implantació, i que depèn dels 

resultats de les properes eleccions generals, 

comporta el següent per a nosaltres: 

 S’implanta a 2n, 4t i 6è de primària, que són 

els cursos que restaven. 

 Desapareixen els cicles, i la unitat serà el 

curs, de 1r a 6è. 

 En finalitzar cada curs, l’alumnat obtindrà 

les notes corresponents. Les del primer i 

segon trimestres són orientatives del 

procés que segueix l’alumnat. 

 Els horaris de les àrees curriculars no 

varien massa. Nosaltres, d’acord amb el 

nostre Projecte educatiu, ja havíem anat 

adaptant els horaris al que ara se’ns 

demana -atesa la flexibilitat que oferia 

l’anterior llei-.  

 L’àrea de coneixement del medi es 

desdobla en medi natural i medi social, 

ambdues avaluables. 

 A 6è de primària segueix havent-hi una 

prova externa d’assoliment de 

competències bàsiques, i la de diagnosi, 

que es feia a l’inici del curs de 5è, s’aplica a 

l’acabament de 3r. 

 

3. Benvinguda als nostres amics de 
P3 

El 14 de setembre va ser un dia especial, els nens 

i nenes de P-4 i P-5, tornàvem a la nostra  escola 

per a veure els nostres amics que feia dies 

trobàvem a faltar. Però encara va ser més 

especial per a aquells nens i nenes que era la 

primera vegada que venien a la nostra escola.  

Els nostres companys de P-3, els crancs i les 

tortugues van començar arribar. Els  primers dies 

en grupets petits, era la millor manera 

d’atendre’ls. Uns ploraven, altres reien, però tots 

estaven molt encuriosits per  veure que els 

esperava en aquesta nova etapa que estaven 

començant a l’escola. 

Ara, ja podem dir que tots estem molt contents 

de tenir aquests  nous amics per poder compartir 

les noves experiències d’aquest curs 2015-16. 
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4.  Nou mestre a P4 

El primer dia d’escola els nens i nenes de P-4 van 

descobrir qui serien els seus nous mestres. 

Els de P-4B tenien L’Anna Rodon,  mestra de 

l’escola des de fa temps i els de P-4A tenien un 

nou mestre l’Andreu Potrony.  

Actualment l’Andreu està fent la baixa de la 

Montse Bigas, que  com ja sabeu va ser mare, de 

nou, al juliol, FELICITATS Montse!!! 

I és des de l’equip de mestres i en especial des del 

cicle d’infantil que li volem donar la benvinguda a 

la nostra escola, desitjant-li que es trobi en 

família, ja que és aquest el tarannà de la nostra 

escola. 

BENVINGUT ANDREU!!! 

5. Fundació Educativa Esteve Casals 

La Fundació Educativa Esteve Casals us dóna la 

benvinguda al curs 2015-2016. Començar el curs 

no només significa tornar a la rutina i estar més 

pendents del rellotge, dels horaris, deures, 

exàmens..., sinó també una oportunitat perquè 

els mestres desenvolupin la seva tasca 

educadora i els pares i mares sapiguem motivar, 

engrescar i guiar els nostres fills i filles en el 

procés d’aprenentatge. 

El curs passat vàrem celebrar amb gran goig el 

50è aniversari del Col·legi Sant Vicenç. La 

participació de mestres, famílies i alumnes va ser 

notable en els diferents actes que es van 

organitzar. La Fundació n’està molt orgullosa, i 

desitjaríem que aquest esperit participatiu de les 

famílies i la seva implicació en els òrgans de 

govern de l’escola seguís viu també durant els  

propers anys. Aquest és el primer curs en què la 

Fundació s’estrena com a titular de l’escola 

després que es fes efectiu el traspàs a finals del 

curs passat. Demanem a Déu que ens ajudi en la 

gestió de l’escola, tasca no exempta ni de 

dificultats ni de reptes nous. Entre les tasques 

que tenim previst desenvolupar aquest curs, 

esmentem: 

 Publicació de notícies sobre la Fundació en 

els butlletins mensuals i la revista 

Nosaltres. Recordeu que aquestes 

publicacions estan disponibles a la pàgina 

web de l’escola (www.csantvicens.cat). 

 Escola de Pares. Ja tenim lligades un parell 

de xerrades. A la primera, que tindrà lloc el 

5 de novembre a les 17.15 h, es parlarà del 

tema ”Com ajudar els fills a estudiar”.           

A la segona, prevista per al 16 de febrer, el 

tema versarà sobre “Com controlar les 

emocions en els nens i nenes”. Creiem que 

és important donar eines a les famílies per 

ajudar-les en una tasca tan complexa com 

és l’educació dels nostres fills. Durant 

aquestes xerrades s’oferirà un servei de 

guarderia per a les famílies que assisteixin 

a l’acte. 

 Concurs de fotografia. Igual que l’any 

passat, convocarem un concurs de 

fotografia amb premis que van des de 20 € 

a 100 €. 
 

En aquest nou curs també volem donar la 

benvinguda a les famílies noves que han decidit 

venir a la nostra escola. El Patronat posa a la 

vostra disposició la nostra adreça de correu  

www.csantvicens.cat)
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electrònic per a qualsevol suggeriment o 

proposta de millora que tingueu: 

mailto:feec@csantvicens.cat 

 

Aquest mes de setembre el Patronat de la 

Fundació s’ha fet present en algunes activitats, 

entre les quals destaquem: 

Participació en les reunions amb els pares de 1r 

de primària i P3 els dies 7 i 8 de setembre 

respectivament. Durant la darrera setmana de 

setembre també es va participar en la resta de 

reunions programades pels diferents cicles. 

Comiat de Mn. Mateu. El passat dissabte dia 19 

de setembre la comunitat de la parròquia Sant 

Vicenç Màrtir va organitzar una missa i un sopar 

per acomiadar Mn. Mateu Santacana. Des que el 

mossèn va fer l’entrada a la parròquia el gener 

del 1978, el nostre rector ha col·laborat 

intensament amb el Col·legi Sant Vicenç. 

Representants del Patronat i del Claustre van 

participar en l’acte. Joan Capdevila, president del 

Patronat de la Fundació, va fer un discurs 

després del sopar en què va agrair públicament, i 

en nom de tota la comunitat educativa del 

Col·legi Sant Vicenç, els anys de dedicació i servei 

de Mn. Mateu a la nostra escola. Li desitgem de 

tot cor que pugui gaudir d’una jubilació més que 

merescuda prop de la seva família. 

Publicació del nou llibret del Caràcter propi. El 

curs passat la Comissió de Projecte Educatiu de 

Centre (PEC) i Caràcter Propi (CP) va actualitzar 

el llibret del Caràcter propi d’acord amb el canvi 

de titularitat de l’escola. S’ha aprofitat aquesta 

actualització per incloure una ressenya de la 

biografia del salesià Esteve Casals i també un 

apartat on es destaquen aquelles actituds de 

l’Esteve que es troben reflectides en el nostre 

Caràcter propi. Parlem de la seva vocació 

d’educador, l’entusiasme per aprendre i formar-

se, la pràctica de la caritat, la seva vocació de 

servei als altres, i també, és clar, la seva dimensió 

espiritual fonamentada en la doctrina de 

l’Església catòlica. Us invitem a rellegir el llibret, 

que podeu trobar a la pàgina web de l’escola 

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

aracter_propi_definitiu.pdf). 

Presentació del projecte “Entorn Escolar Segur” 

(21.09.2015). La Sra. Marta Sugrañes, regidora 

de Mobilitat i Seguretat de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç dels Horts, i representants de la Policia 

Local del nostre municipi van presentar el 

projecte “Entorn Escolar Segur”.  

mailto:feec@csantvicens.cat
http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/caracter_propi_definitiu.pdf
http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/caracter_propi_definitiu.pdf
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Com ja sabeu, a partir del 14 de setembre (primer 

dia del curs 2015-2016) es talla el carrer Antoni 

Gaudí a les 9 del matí i a les 5 de la tarda per 

facilitar la recollida dels alumnes i, alhora, 

incrementar-ne la seguretat.  

El Sr. Francisco Escobar, sotsinspector de la 

Policia Local, va insistir que tots nosaltres 

(famílies, infants i mestres) som coresponsables a 

l’hora de construir un entorn segur per a les 

persones que accedeixen a l’escola. És important 

que respectem les normes viàries i evitem 

estacionar els vehicles en zones que puguin 

significar un perill per als vianants. També us 

demanem que fem un esforç, dins de les nostres 

possibilitats, per venir a l’escola caminant i així 

poder propiciar un entorn més segur i saludable 

per als nostres fills i filles. 

 6. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

Informació de les comissions de l’AMPA per al 

Butlletí de setembre de 2015: 
 

C. Reciclatge de Llibres:  La Comissió de 

Reutilització de llibres, juntament amb una bona 

colla de voluntaris, va estar treballant durant el 

mes de juliol en revisar, etiquetar i reparar els 

llibres de reciclatge des de 3r a 6è de primària. 

Des de la Comissió agraïm a totes les famílies que 

van col·laborar amb nosaltres; tant aquelles que 

van venir 1h com aquelles altres que van estar 

gairebé 10 dies venint totes les tardes. També 

vam distribuir els llibres a les aules per tal que 

tots els alumnes tinguessin llibres el primer dia 

de classe. Els voluntaris que han participat 

aquest estiu van ser: Gemma Masana, Sandra 

González, Pilar Torreblanca, Oliver López, 

Susana Almodóvar, Cecilia Caballero, Joana 

Maldonado, Eulàlia Prat, Aurora Daunis, Rut 

Sales, Raquel Alejos, Meritxell Canals, Mireia 

Ferrer, Ana Reina, Mónica Hungria, Daniel 

Garcia, Inés Pintor, Mónica Duch, Montse Vila, 

Esperanza Hernández, Miguel A. Sangüesa, Hilari 

Arribas, Núria Soler, Núria Arús, Ferran Olaya, 

Núria Marín, Joan Capdevila i Noelia Aparicio. 

Aquest any una de les novetats ha estat que hem 

incorporat els diccionaris de reciclatge a 3r de 

primària. La compra d’aquests diccionaris s’ha fet 

gràcies a la quota que paguem els pares i també 

gràcies als estalvis que té la comissió de cursos 

anteriors. Ens agradaria deixar clar que el 

repartiment de les despeses de llibres es fa de 

forma uniforme entre tots els alumnes que estan 

en el sistema de reciclatge. Així doncs aquest any 

s’ha comprat diccionaris a 3r però també s’han 

canviat tots els llibres de castellà i matemàtiques 

de 4t, tots els llibres d’anglès de 5è i tots els 

llibres de castellà de 6è. Això vol dir que aquests 

cursos han de pagar més diners? No. Des de l’inici 

del sistema de socialització de llibres s’ha fet el 

repartiment de costos de forma uniforme. Algú 

potser pot pensar que és un sistema injust però 

creiem que avui el perjudicat pots ser tu, però 

demà seràs tu el beneficiat.   

Una vegada més aprofitem aquest butlletí per fer 

una crida a aquelles famílies que vulguin formar 

part de la Comissió que ens ho facin saber tot 

enviant un correu a: ampa@csantvicens.cat.  

A dia d’avui els membres de la Comissió som la 

Núria Marín, la Noelia Aparicio i en Joan 

Capdevila. Per altra banda també podeu enviar-

nos un correu a l’adreça de l’ampa per fer-nos 

mailto:ampa@csantvicens.cat
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arribar les vostres queixes o propostes de 

millora. 
 

C. Casal d’estiu: Des de Sant Joan fins a finals de 

juliol hem fet casal d’estiu a l’escola, un any més 

hem continuat “El Bitxo”, els nens del casal han 

pogut gaudir de diverses activitats com ara: taller 

de xocolata, bicicletada pel riu, patinatge sobre 

gel, .... 

Durant les dues primeres setmanes de setembre 

també hem tingut casal amb “El Bitxo”, també 

s’oferia servei d’acollida i servei de menjador. En 

aquest cas el menjador ha sigut càtering de Cal 

Sagristà.  

 

C. Escola-Família: Dissabte 26 de setembre vam 

voler començar el curs amb un sopar de 

benvinguda que ens agradaria repetir cada any, 

sabem que va semblar una mica precipitat, però 

tot i així al final ens vam apuntar més de 180 

persones!! Llàstima que un cop més ens va 

ploure, però ens va donar temps a sopar i a fer un 

brindis conjunt de benvinguda del nou curs. 

Volem agrair a tots els presents la seva 

assistència, fent especial ressò al grup dels nous 

pares de P3 que portant només dues setmanes 

de col·legi ja es van organitzar per vindre al 

sopar. Agraïm també la col·laboració dels pares i 

mares que van vindre pel matí a organitzar el 

pati, i a aquells que tot i la pluja es van quedar a 

recollir amb nosaltres. Per tots vosaltres moltes 

gràcies. 

A més us comuniquem que ja tenim el calendari 

de festes d’aquest curs, i de moment ja us podeu 

reservar els següents dies: 

 Diumenge 25 d’Octubre: Festa de la 

Castanyada 

 Diumenge 3 d’Abril:  Festa de la Primavera 

 Diumenge 15 de Maig: Festa de la Bicicleta 

 Dissabte 4 de Juny: Sopar a la Fresca 

 

C. Acollida: Volem recordar-vos que aquest nou 

curs s’ha implantat un nou servei d’acollida per 

les tardes, amb horari de 17.00h a 18.30h. Si 

algun dia els vostres nens han d’utilitzar aquest 

servei només cal que ho digueu a secretaria i 

compreu els tiquets corresponents.    
 

 

C. Comunicació: Aquest curs les agendes, 

carpetes i arxivadors s’han fet esperar. Mai no 

havíem tingut tanta alegria en veure’ls com 

enguany. I és que els anhelàvem, perquè faciliten 

molt la feina que fem a l’escola cada dia. De fet, si 

traiem alguna conclusió positiva del que ens ha 

passat, és que tots ens hem adonat d’aquesta 

necessitat: planificar i organitzar la nostra tasca 

és molt important per al nostre aprenentatge. 

Amb tot i això, des d’aquest butlletí demanem 

disculpes i us anunciem que farem tot el possible 

perquè aquesta situació no es torni a repetir. 

 

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.  

També volem aprofitar per agrair als companys i 

companyes que aquest curs ja no formen part de  

mailto:ampa@csantvicens.cat
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l’AMPA la tasca que van realitzar a les seves 

comissions, i com no agrair la col·laboració als 

que encara estan a les diferents comissions que 

gestiona l’AMPA. Gràcies a tots. 


