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1. El 20 de Novembre varem celebrar 
el Dia Universal dels Drets de l’Infant 

El 20 de novembre de 1989, l’Assemblea General 

de les Nacions Unides va aprovar la Convenció 

sobre els Drets de l’Infant, que recollia per 

primera vegada i en un únic document, tots els 

drets que tenen els infants d’obligat compliment 

pels estats.  

 

Els nens varen gaudir de jocs diversos preparats per les seves 

monitores 

 

És per això que des de la Federació Catalana de 

l’Esplai i les seves entitats celebrem cada any per 

aquesta data el Dia Universal dels Drets de 

l’Infant, reivindicant el dret al lleure i al joc, 

recollits a l’article 31: DRET A L’OCI I LA 

CULTURA, tots els infants tenen dret al joc, el 

descans i les activitats recreatives i culturals. 

 

 
 

 

Així doncs els infants durant aquesta estona de 

menjador van poder gaudir de variats jocs 

preparats per les seves monitores: joc de bitlles, 

el paracaigudes, la xarranca, les carreres de sacs, 

el joc del doble mocador, cursa de “carretilles”, 

jocs de relleus… 
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2. Jornada gastronòmica de la Xina 

El passat dijous 26 de novembre al menjador de 

l’escola vam celebrar la Jornada Gastronòmica 

de la Xina. Una setmana abans els nens/es del 

menjador van participar en pintar els cartells que 

es pengen a cada aula i també a l’entrada de 

l’escola anunciant aquest esdeveniment especial 

i el seu menú. 

 

El dia de l’àpat es va ambientar el menjador amb 

fanalets xinesos i amb banderetes que guarnien 

cada taula. S’ho van passar molt bé i van riure 

molt provant de menjar amb els bastonets 

xinesos.  

 

Va ser un dia diferent i especial al menjador. 

3. Fundació Educativa Esteve Casals 

Durant el mes de novembre 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. 

Auditoria de comptes.  Durant aquest mes de 

novembre l’empresa ABANTE PICH AUDITORES 

ha estat treballant en l’auditoria de comptes de 

l’escola. L’informe final, si Déu vol, estarà 

disponible a mitjan desembre. 

 

Escola de Pares. El passat 5 de novembre es va fer 

la primera xerrada de l'Escola de Pares del curs 

2015-2016. El títol de la xerrada va ser "Com 

ajudar els fills a estudiar (i fer els deures del 

col·le!)". Juanjo Fernández -professor, 

conferenciant i escriptor- va donar de forma molt 

amena i distesa algunes pautes que poden ajudar 

els pares i mares en aquest aspecte de l'educació 

dels alumnes. Els assistents -representants de 

més de setanta famílies- van escoltar molt 

atentament les explicacions del Juanjo. El títol de 

la propera xerrada és "Ben equipats: tres 

conceptes per pensar en una autoritat 

constructiva", i està previst fer-la el 16 de febrer. 

En aquest cas la conferenciant serà Anna Iglesias 

Coll. 

 

Relleu de patrons. Com ja sabeu, Mn. Mateu 

Santacana va deixar la parròquia el passat mes 

d’octubre i, per tant, el seu càrrec de patró. La 

seva baixa com a membre del Patronat ha estat 

coberta pel nou rector de la parròquia de Sant 
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Vicenç Màrtir, Mn. Anton Roca. Ara estem 

gestionant els papers per fer efectiu aquest 

canvi. 

 

Consell Escolar dels Salesians. Atès el nostre 

vincle amb els Salesians Sant Vicenç dels Horts, 

el passat 11 d'octubre el president del Patronat 

va assistir a la reunió del Consell Escolar. En 

aquesta reunió es va presentar una memòria 

molt detallada i extensa sobre les nombroses 

activitats que es fan en els diferents cicles (ESO, 

batxillerat, FP dual, CFGM i CFGS...). També es va 

explicar la programació per a aquest curs. Com és 

habitual en els darrers cursos, el 100% dels 

alumnes que es van presentar a les PAU 

(“selectivitat”) del 2015 van aprovar. 

 

Reunió de titulars de la Fundació Escola Cristiana 

de Catalunya (FECC). Com cada inici de curs, la 

FECC fa una reunió amb tots els titulars de les 

escoles que estem adscrites a aquesta Fundació. 

La reunió va tenir lloc el dia 12 de novembre, i en 

nom de l’escola hi van participar Joan Capdevila i 

Francisco López, titular i administrador 

respectivament. Entre els temes que es van 

parlar, destaquem: 

 Canvi del president de la FECC. El càrrec de 

president l'exerceix l'arquebisbe de 

Barcelona. Com és ben sabut, Mons. Lluís 

Martínez Sistach es va jubilar i ara l'ha 

substituït Mons. Juan José Omella, fins ara 

bisbe de Logronyo.  

 Canvi de secretari general. Fins ara aquest 

càrrec l'ocupava Carles Armengol, que ha 

estat rellevat per Miquel Mateo. Aquest 

darrer, com ja sabeu, ens va ajudar a fer bona 

part de les gestions derivades del canvi de 

titularitat (d’Associació Catòlica a Fundació 

Educativa). 

 ILP contra la concertada. A finals de la 

legislatura anterior hi va haver un intent 

d'acceptar a tràmit la Iniciativa de Llei 

Popular (ILP) per eliminar l'escola 

concertada a Catalunya. La FECC va 

comunicar que, depenent de les 

coalicions de formació del nou govern, 

hi podria haver un altre intent d’iniciar 

la tramitació d’aquesta ILP al Parlament. 

Si fos així, les escoles que formem part 

de la FECC hauríem de manifestar la 

nostra oposició a aquesta ILP. 

4. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

Informació de les comissions de l’AMPA per al 

Butlletí de novembre de 2015: 
 

 C. Escola-Família: El passat divendres 20 de 

novembre a l’escola Joan Juncadella els nens de 

3r i 4t van participar a la primera jornada de 

futbol entre escoles d’aquest curs.  
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Desitgem que aquest esdeveniment duri tot el 

curs i tots els cicles de primària hi puguin 

participar. 

 

C. Reciclatge de Llibres: Aquest mes de novembre 

la comissió no té cap novetat a destacar. Si que 

aprofitem una vegada més per recordar-vos que 

és important que consciencieu als vostres 

fills/filles a tractar bé els llibres. Si algun dels 

llibres dels vostres fills encara no estan folrats, us 

demanem que ho féu el més aviat possible. Un 

llibre folrat dura més i per tant ens evitem haver 

de comprar-ne de nous amb el conseqüent estalvi 

econòmic per a les nostres butxaques. Recordeu 

que el sistema de reciclatge comprèn els llibres 

de 3r a 6è. Moltes gràcies per la vostra 

col·laboració. 

 

C. Comunicació: Aquest mes de novembre s’han 

dut a terme les fotografies de tots els cursos per 

elaborar el  calendari 2016 del Col·legi Sant 

Vicenç. 

 

Altres: Aquest mes de novembre l’AMPA també 

ha organitzat la pintada del mur interior de 

l’escola. Els dies 20 i 21 de novembre, membres 

de l’AMPA van fer els preparatius del mur, i 

diumenge 22 de novembre el pati va estar obert 

a tota la comunitat educativa perquè cadascú 

poses el seu granet de sorra. Donem les gràcies a 

totes les famílies, mestres i pas que van participar 

en fer realitat aquest projecte. 

 

 

 

 

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.  
 

mailto:ampa@csantvicens.cat

