
BUTLLETÍ 

a les famílies 
#38 

 

 

              OCTUBRE  2015   

  

 



 

 

BUTLLETÍ 

a les famílies 
#38 

 

 

       OCTUBRE  2015 

 

1. L’auxiliar de conversa és irlandesa 

Fionnghuala Niamh McDaid, “Fin” per a 

nosaltres, és la nova auxiliar de conversa que 

enguany tenim a l’escola. Ella és Irlandesa i viu a 

Belfast , Irlanda del Nord. Actualment estudia a la 

Universitat de Liverpool el grau d’Empresarials i 

Comunicacions.  

Té moltes ganes de conèixer, tractar i tenir 

experiències educatives amb els nens i nenes de 

la nostra escola, a la qual s’està adaptant molt bé.   

Quan comenta que l’ha portat a tenir aquesta 

experiència diu: “Jo sento que tinc paciència 

quan es tracta dels nens i per tant prendria el 

meu temps per encoratjar-los i construir la seva 

confiança en un nou idioma. També m'encantaria 

veure la seva progressió en l'aprenentatge 

gràcies al meu esforç i temps, i comprovar que 

vaig ajudar als nens a la mesura de les meves 

possibilitats; seria una experiència gratificant.” 

Una altra motivació important és la de conèixer 

més sobre l'estil de vida dels espanyols mentre 

viu amb la família d'acollida i també de la cultura 

d'Espanya. També espera per construir relacions 

i fer nous amics. 

 

 

 

 

2. Entrades i sortides de l’escola 

L’horari d’obertura de la porta de l’escola al matí 

és a les 8:50h i a la tarda és a les 14:55h. Així ho 

ha aprovat el nostre Consell Escolar. 

El mateix consell també ha donat el seu vist i plau 

a que l’alumnat d’infantil i cicle inicial s’entregui 

als familiars, tal com s’està fent, i que a partir del 

cicle mitjà els pares se’n facin càrrec.  

Durant el segon trimestre es lliurarà  a les 

famílies de primària els fulls de responsabilitat en 

la sortida dels alumnes, que hauran de signar. 

Aviat rebreu la informació corresponent. 

 

3. La tardor al cicle infantil 

Com  cada any quan arriben aquestes dates els 

nostres alumnes d’infantil gaudeixen dels canvis 

produïts en aquesta estació. 

Primer van descobrir quins eren els colors de la 

tardor i entre tots van confeccionar el fons del 

nostre mural de l’entrada. Va ser molt maco 

veure com un treball fet entre tots podia lluir 

tant.  
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Després d’uns dies les nostres mestres ens van 

portar d’excursió a Moià per veure aquests 

canvis en viu i en directe. Vam passejar pel bosc, 

vam fer panellets i quan ja estàvem cansats de 

tant jugar va venir la Maria Castanyera i ens va 

regalar una paperina amb castanyes torrades per 

a cadascú. 

Però aquí no s’acaba tot, l’endemà més. Al matí 

van fer els tallers de tardor, quin treball més 

enlluernador veure com els més grans podien 

ajudar als seus amics més petits. Passadís amunt i 

avall fins que cadascú va arribar a l’aula o l’espai 

que li havia tocat. Uns fan fer manualitats, altres 

danses i altres es van convertir en veritables 

follets buscadors de castanyes. I per si encara no 

teníem prou, a  la tarda,  amb els nostres amics 

del cicle inicial, vam rebre la visita d’en Pep 

Moniato. Vam menjar castanyes, panellets i ens 

ho vam passar d’allò més bé jugant i ballant tota 

la tarda. 

4.  El dia 15 d’octubre varem celebrar 
el Dia Internacional de Rentar-se les 
Mans 

El passat dia 15 d’octubre es va celebrar el Dia 

Internacional de Rentar-se les Mans a tot el 

món. Des de l'àrea de programes escolars de 

Fundesplai es va organitzar una acció conjunta 

en més de 50 escoles, i entre elles el Col·legi Sant 

Vicenç per tal de plasmar la gran feina que es fa 

en el temps del migdia en els hàbits d'higiene amb 

els infants. 

Aquesta acció es va complementar amb diferents 

jocs que es van fer durant l’estona de menjador 

per sensibilitzar a nens i nenes sobre la 

importància de la higiene per evitar la propagació 

de malalties. 

 
Alumnes de P3 celebrant el Dia Internacional de Rentar-se les Mans 

Tots els alumnes que van celebrar el Dia internacional de       

Rentar-se les Mans 

5. Fundació Educativa Esteve Casals 

Durant el mes d’octubre el Patronat de la 

Fundació ha estat partícip d’una sèrie 

d’actuacions, algunes de les quals ha impulsat 

directament, que us resumim a continuació. 
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Auditoria de comptes. A finals del mes d’octubre 

s’ha iniciat l’auditoria del comptes de la Fundació 

d’acord amb el que marca la Llei de fundacions. 

L’auditoria la porta a terme l’empresa ABANTE 

PICH AUDITORES, auditors reconeguts i amb 

una àmplia experiència. En el proper butlletí del 

mes de novembre ja us informarem sobre l’estat 

de l’auditoria. L’auditoria del curs 2014-2015 és 

una mica més complexa perquè, per una banda, 

s’han d’auditar els comptes de l’ACPF entre l’1 de 

setembre i el 30 d’abril, i, per l’altra, els de la 

Fundació de l’1 de maig fins al 31 d’agost. 

 

Reunió del Patronat. El dia 15 d’octubre el 

Patronat de la Fundació es va reunir per revisar 

les actuacions del curs 2014-2015 i parlar dels 

objectius per al curs 2015-2016. La reunió va 

començar amb l’acomiadament de Mn. Mateu 

com a patró del Patronat, atès que, com ja deveu 

saber, deixa la parròquia de Sant Vicenç Màrtir 

per anar a viure Vilanova i la Geltrú. En la 

mateixa trobada Mn. Mateu va presentar el seu 

substitut, Mn. Anton Roca. El president de la 

Fundació va fer una breu presentació de 

l’organigrama de l’escola al nou rector de la 

parròquia, que va poder conèixer els membres 

del Patronat. A continuació es va començar amb 

l’ordre del dia de la reunió. En primer lloc, Jaume 

Folqué va presentar la memòria del curs anterior 

i també la Programació general anual del curs 

2015-2016. En la memòria, a més d’una anàlisi 

detallada del context social de la nostra escola, 

s’inclou una presentació i valoració dels resultats 

acadèmics (proves de competències bàsiques) 

del curs 2014-2015. Júlia Galván, presidenta de  

l’AMPA, va donar a conèixer al Patronat els 

objectius de les diferents comissions, entre els 

quals cal destacar: 

 Fer el seguiment del servei de neteja a 

través d’una comissió de l’AMPA (Comissió 

de Neteja). 

 Fer difusió del Casal d’Estiu a 

començament del mes d’abril i programar 

activitats atractives per als més petits 

(Comissió de Casal d’Estiu). 

 Implicar els alumnes en la neteja dels 

llibres a la fi de curs (Comissió de 

Reciclatge de Llibres). 

 Elaborar un pla de comunicació, crear un 

llistat d’entitats per fer l’enviament dels 

butlletins de l’escola, editar el calendari de 

l’any 2016 i fer difusió del concurs de 

fotografia (Comissió de Comunicació). 

 Definir les tasques del conserge, arreglar la 

sortida al pati des del submarí i portes 

d’emergència i adequar les instal·lacions de 

les dutxes a la normativa (Comissió de 

Manteniment). 

 Fomentar la participació de famílies i 

mestres en les festes i pintar la part interior 

del mur que dóna a la carretera de Sant Boi  

(Comissió d’Escola-Família). 

Per part del Patronat, es van recordar també els 

objectius més importants d’aquest curs: 

 Estudiar la viabilitat de crear un sistema de 

beques per a les famílies més necessitades 

del Col·legi Sant Vicenç. 

 Fer el seguiment de les famílies que no 

poden pagar les quotes. 
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 Preparar els pressupostos per al curs 

2016-2017. 

 Preparar la campanya de difusió de l’escola. 
 

Respecte als objectius del curs 2014-2015, es va 

presentar el grau d’assoliment de cadascun. Els 

indicadors van de 0 (objectiu gens assolit) a 5 

(objectiu assolit al 100%): 
 

Objectiu Grau assolit 

Canvi de titularitat          5 

Preparar el relleu de personal 

administratiu 

                 

          5 

Seguiment de les famílies 

amb impagaments 

             

          3 

Preparar els pressupostos per 

al curs 2015-2016 

  

          4 

Actes del 50è aniversari           4,5 

Campanya de difusió           5 

TOTAL         4,4 
 

La valoració que s’ha fet del curs 2014-2015 és 

positiva i això ens motiva a començar a treballar 

per assolir els objectius d’aquest curs. 

 

Consell Escolar. El 14 d’octubre va tenir lloc la 

primera reunió del Consell Escolar del curs 2015-

2016. Joan Capdevila, com a president del 

Patronat i representant de la titularitat, va 

assistir a la reunió. Jaume Folqué, com a 

president del Consell, va facilitar les dades de la 

matriculació del curs 2015-2016. A P3 hi ha 

hagut finalment 52 alumnes matriculats. 

L’increment de ràtio ha estat acceptat per part de 

l’inspector dels Serveis Territorials. A 

continuació el director va presentar la memòria  

del curs 2014-2015, com també la Programació 

general anual (PGA) del curs 2015-2016. En 

l’últim punt de la reunió es va parlar sobre el nou 

formulari per a autoritzar la sortida dels alumnes 

i la recollida dels nens i nenes de cicle inicial i 

infantil. Aprofitem aquest butlletí per a 

mencionar la relació de persones que formen 

part del Consell Escolar en el dia d’avui: Jaume 

Folqué (director i president del Consell), Joan 

Capdevila (president del Patronat), Júlia Galván 

(vicepresidenta del Patronat), Eva Aguiló 

(representant dels Salesians), Marcel·lina Bosch 

(representant de l’Ajuntament), Roser Ferrés 

(mestra), Núria Folqué (mestra), Laia Mèlich 

(mestra), Roger Bartés (mestre), Núria Marín 

(Junta de l’AMPA), Ferran González (AMPA), 

Antonio Molero (AMPA), Sílvia Pascual (AMPA) i  

Glòria Roig ( personal d’administració i serveis 

[PAS]). 

 

Trobada entre membres de l’AMPA, mestres, 

membres del Consell Escolar i PAS. A fi de 

potenciar els espais de diàleg i reflexió en el si de 

la comunitat educativa, està previst fer una 

trobada entre els diferents estaments que en 

formen part durant el segon trimestre. 

 

Adéu a Mn. Mateu. El passat 28 d’octubre es va 

fer un petit acte d’acomiadament de Mn. Mateu a 

l’escola. Així com el del 19 de setembre (vegeu el 

butlletí del mes anterior) estava obert a totes les 

famílies de l’escola, aquest acte anava destinat 

als mestres i PAS de l’escola, i també als 

representants de l’AMPA i del Patronat. Durant 

la trobada se li va lliurar un llibre que repassa,  
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mitjançant textos i fotos, la vinculació de mossèn 

Mateu amb el Col·legi Sant Vicenç, l’ACPF i el 

Patronat de la Fundació. En nom de tota la 

comunitat educativa, el Patronat de la Fundació li 

desitja que pugui gaudir de la jubilació, més que 

merescuda, prop de la seva família. 

Acte d’acomiadament de mossèn Mateu 

 

6. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

Informació de les comissions de l’AMPA per al 

Butlletí d’octubre de 2015: 
 

C. Extraescolars: Ja tenim en marxa les activitats 

extraescolars del curs 2015-2016. En aquests 

moments hi ha 193 alumnes inscrits. Destacar la 

bona acollida de l'activitat de Robòtica amb 16 

alumnes matriculats (el doble que l'any passat). 

Podeu consultar la cartellera d'extraescolars per 

veure les activitats que tenen places lliures. 
 

C. Escola-Família: El passat diumenge 25 

d’octubre vam celebrar la Castanyada al pati de  

l’escola, agraïm la col·laboració dels pares 

voluntaris que ens van ajudar a preparar les 

activitats: Oscar Royuela, Joana Maldonado, 

Cecilia Aranda, Núria Arús, Montserrat Vila i 

Eulàlia Prat. I els monitors del club d’escacs 

Ciutat Cooperativa Molí Nou: Neus Agüera, 

Esteve Garnica i Miguel Ángel González. Moltes 

gràcies a tots vosaltres! 

Els nens havien de passar per diferents activitats, 

quan feien un mínim de 6 podien anar a la zona 

de la Tómbola, i els tocava algun premi. Al final 

vam entregar uns 160 detalls. Els nens van poder 

escollir entre les següents activitats: mural de la 

castanyada, carreres de sacs, taller de polseres 

de boletes i de llana, taller de pintar pedres, taller 

de fer avions o decorar pinces, taller per fer una 

castanyera de llana, taller de moneders de feltre, 

3 en ratlla, escacs, i per últim hi havia una súper 

pista americana, on els nens havien de passar 

diferents obstacles per arribar al final. Pels pares 

vam posar una terrassa perquè poguessin 

descansar mentre els nens feien les activitats. I 

com és tradició, vam fer castanyes!! Podeu veure 

les fotos d’aquell dia al següent enllaç: 

http://www.csantvicens.cat/content/%C3%A0re

a-multim%C3%A8dia 

A més a més, donem la benvinguda a totes les 

mares noves que s’han apuntat aquest curs a la 

comissió Escola-Família: Arantxa Goenaga, 

Ariadna Verdaguer, Cristina Bartolomé, Lidia 

Soler, Mónica Vila, Noelia Toledo, Paloma 

Rodríguez, Patricia González, Silvia Macias i 

Sonia Rodríguez. A més a més formen part de la 

comissió: Amanda Rodríguez, César Abad, 

Elisenda Soriano, Félix Alfonso, Gemma Masana, 

http://www.csantvicens.cat/content/%C3%A0rea-multim%C3%A8dia
http://www.csantvicens.cat/content/%C3%A0rea-multim%C3%A8dia
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Julia Galván, Mari Cano, Noemí Escriche, Rut 

Sales, Susana Almodóvar i Vicenç Calvente.  

C. Reciclatge i Reutilització de Llibres: El passat 2 

d’octubre la Comissió de Reciclatge es va reunir 

per valorar el curs 2014-2015 i també per parlar 

dels objectius pel curs 2015-2016. En global la 

comissió fa una valoració positiva del curs 2014-

2015 tot i que es van destacar algunes 

incidències com l’existència de llibres nous 

encara sense folrar a finals de curs, l’arribada 

tardana d’alguns llibres un cop començat el curs, 

baixes i altes d’alumnes que no es comuniquen a 

temps, llibres que alguns (pocs) alumnes 

s’emporten a casa durant l’estiu, … Des de la 

comissió recordem una vegada més que és 

important que els llibres estiguin folrats i també 

que un cop acabi el curs no pot quedar-se cap 

llibre a casa sense que el tutor o tutora ho sàpiga. 

Els objectius pel curs 15-16 són els mateixos que 

el curs anterior i en destaquem algunes d’ells: 

 Sessió informativa per les famílies de 2n. 

Aquesta sessió es farà al tercer trimestre 

(mitjans de maig). 

 Col·laboració de les famílies a finals de curs 

per revisar els llibres abans de retornar-los 

a l’escola. 

 Completar la compra de diccionaris al cicle 

mitjà. Aquest curs s’han comprat a 3r i el 

proper curs es compraran a 4t. 

Els membres de la Comissió de Reciclatge per 

aquest curs són 3 pares de l’AMPA (Núria Marín, 

Noelia Aparicio i Joan Capdevila), 1 mestres 

(Roger Bartés), l’administrador (Paco) i el 

director (Jaume Folqué). Si algun pare o mare  

tingués alguna queixa o proposta de millora en el 

sistema de reciclatge de llibres ens ho pot 

comentar directament a nosaltres. I també, si 

algun pare o mare volgués formar part d’aquest 

comissió només cal que enviï un correu a 

ampa@csantvicens.cat 
 

Per finalitzar us recordem que si voleu formar 

part activa de l’Ampa, o 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. Recordeu 

que necessitem més pares per la resta de 

comissions!! 
 

mailto:ampa@csantvicens.cat
mailto:ampa@csantvicens.cat

