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1. DENIP  a l’escola 

La Pau comença amb la “P” de Perdó. 

Aquesta afirmació tant inspirada i altres desitjos 

van ser compartits per tothom el dia 29 de gener, 

en el que vam celebrar la diada de la Pau a 

l’escola. És la cinquena vegada que tots els 

alumnes, des de 3 a 12 anys, ens trobem junts 

convençuts que la Pau és el millor camí per ser 

més feliços i més persones. 

 

Després de treballar a la classe diverses 

activitats relacionades amb aquesta celebració 

vàrem sortir al pati per cantar i ballar la cançó de 

Juanes titulada: Paz, paz, paz. A continuació uns 

representants de cada curs van llegir els seus 

desitjos, per seguidament llençar-los amb un 

globus enlaire. En un dia gris i fred, els colors 

d’aquests globus van il·luminar el cel d’alegria, 

com la Pau els nostres rostres i cors. 

 

 

 

 

2. Revisió i actualització de la Carta 
de Compromís 

Conscients plenament de la necessitat de 

compartir l’educació dels nostres fills entre pares 

i mestres si volem que aquests assoleixin l’èxit 

educatiu, hem revisat i millorat la Carta de 

compromís educatiu del nostre col·legi.  

D’entrada hem afegit la denominació de la nova 

titularitat i el seu compromís.  

A més a més hem incorporat algunes mesures 

educatives alternatives o complementàries 

adients per atendre les necessitats específiques 

dels infants, i també el seguiment dels acords 

establerts de comú acord entre els pares i els 

tutors i professionals educatius. 
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Després de l’aprovació en el Consell Escolar 

d’aquestes incorporacions a la carta de 

compromís, es preveu que durant aquest curs 

totes les famílies la puguin ratificar de nou, així 

com aprofitar per refrescar els compromisos que 

vam acceptar i assumir en el seu moment pel bé 

dels nostres infants. 

3. El taller d’estudi assistit 

Gràcies a l’aposta del nostre Ajuntament per 

l’educació, enguany tornem a gaudir del Taller 

d’Estudi Assistit (TEA) al Col·legi Sant Vicenç. Si 

bé aquest recurs va ser pensat en el seu moment 

només per les escoles públiques agraïm 

sincerament que s’hagi pensat en ajudar també 

els alumnes del nostre centre que puguin 

treure’n profit. 

Enguany tenim l’Asmae Marki, per tercer any 

consecutiu, que durant 4 hores a la setmana 

ajuda a nois i noies del cicle superior a organitzar 

el seu treball escolar i a reforçar aquells 

coneixements i aprenentatges que necessiten.  

L’Asmae es mostra contenta de treballar de nou a 

la nostra escola i ens comenta que els alumnes 

tenen ganes de treballar i aprendre, tot i que 

també els agrada xerrar. 

4. Fundació Educativa Esteve Casals 

La Fundació Educativa Esteve Casals, titular del 

Col·legi Sant Vicenç, us desitja un feliç 2016. 

Aquest mes de gener hem estat treballant en 

diferents activitats que us resumim a 

continuació. 
 

Auditoria de comptes.  L’empresa ABANTE PICH 

AUDITORES ha completat l’auditoria de comptes 

de l’escola. El resultat de l’examen ha estat 

positiu, i l’informe final ja està disponible al 

despatx de l’administrador. Tots aquells que el 

vulgueu consultar ho podeu fer. 
 

Reunió del Patronat. El dia 14 de gener es va fer 

la reunió trimestral del Patronat. A la trobada hi 

va assistir mossèn Anton Roca, nomenat 

recentment rector de la parròquia de Sant Vicenç 

Màrtir, que passa a formar part del Patronat pel 

càrrec que ocupa d’acord amb els estatuts de la 

Fundació. Entre d’altres, es van tractar aquests 

temes: informe de l’auditoria, revisió dels 

objectius del Patronat i relació de les tasques que 

cal realitzar durant aquest trimestre. 
 

Reformes al pati. Tal com us vàrem informar en el 

darrer butlletí, s’ha constituït una comissió 

formada per mestres i pares amb l’objectiu de 

recollir les diferents propostes de millora del pati 

de la nostra escola. El dia 12 de gener es va 

convocar una primera reunió amb la presència 

d’alguns mestres i també d’alguns representants 

de l’AMPA. Tothom que estigui interessat en el 

tema pot enviar un correu a 

ampa@csantvicens.cat. Durant el mes de febrer 

està previst que es reuneixin els diferents grups 

de treball. 
 

Jornada de Portes Obertes. Com cada any, 

l’escola acollirà les noves famílies que estiguin 

interessades en el projecte educatiu del centre. 

Aquest curs la data de la Jornada de Portes 

Obertes serà el 27 de febrer. Estem acabant de 

tancar els detalls d’aquesta trobada. La idea és 

mailto:ampa@csantvicens.cat
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que, com l’any passat, mestres, pares i mares 

expliquin el funcionament de l’escola als 

assistents i també els ensenyin les nostres 

instal·lacions. Aquest any, a més, donem la 

possibilitat que les famílies que ho vulguin puguin 

veure l’escola en “marxa”, i és per això que 

podran venir a l’escola els dies 1 i 8 de març 

durant l’horari lectiu. 
 

Mostra 2016. Per tercer any consecutiu, el 

Col·legi Sant Vicenç i la Fundació Educativa 

Esteve Casals vam estar presents a la XXXII 

Mostra que organitza l’Ajuntament de Sant 

Vicenç dels Horts dins dels diferents actes de la 

Festa Major d’hivern en honor del nostre patró, 

el diaca sant Vicenç. Aquest any l’estand va obrir 

el divendres dia 22 de gener a les 10 del matí i va 

tancar les portes el dia 24 a les 8 del vespre. 

Gràcies a la col·laboració de pares, mares i 

mestres, vam poder informar els visitants sobre 

la Jornada de Portes Obertes i també es va oferir 

un espai de jocs manuals per a tots els nens i 

nenes que volguessin estar una estona a l’estand. 

El disseny de la instal·lació el va fer, un any més, 

la Comissió de Comunicació de l’AMPA.   
 

Escola de Pares. D’acord amb un dels objectius 

del PEC, està previst que el proper 16 de febrer, a 

les 17.15 h, es faci una conferència titulada “Ben 

equipats: tres conceptes per pensar en una 

autoritat constructiva”, a càrrec d’Anna Iglesias 

Coll, assessora familiar i formadora de pares, 

mares i docents, amb una dilatada experiència 

també com a educadora en centres d'educació 

infantil i primària. Esperem que pugueu 

participar-hi i, sobretot, treure’n el màxim profit. 

Traspàs. El passat 22 de gener va morir José Luis 

Abad Gamarra, marit de Carmina Botellas 

(exsecretària d’administració) i pare de César 

Abad (actual administrador de l’escola). Des 

d’aquest butlletí fem arribar a la família el nostre 

més sentit condol, que unim a la pregària pel 

difunt i tots els seus familiars. Al cel sigui. 
 

5. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

Informació de les comissions de l’AMPA per al 

Butlletí de gener de 2016: 
 

C. Reciclatge de Llibres:  La Comissió de 

Reutilització es va reunir el passat 29 de gener. 

Els temes més destacats que es van tractar van 

ser: 

a) Canvis de llibres. Està previst que es 

canviïn els llibres de text de 

matemàtiques de 6è i també els llibres 

d’anglès de 4t i 6è. 

b) Diccionaris. Es compraran diccionaris pel 

cicle mitjà a fi de poder tenir diccionaris 

per tots els alumnes de 3r i 4t. A dia d’avui 

només tenim els diccionaris de 3r en el 

sistema de reciclatge. 

Una vegada més us recordem que si els vostres 

fills tenen llibres de reciclatge (de 3r a 6è de 

primària) comproveu que estan degudament 

folrats per evitar el seu deteriorament. Gràcies 

per la vostra col·laboració. 
 

C. Comunicació:  Durant aquest mes de gener 

hem preparat el disseny de l’estand de la 

Fundació Educativa Esteve Casals per la Mostra 
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Comercial i Agrícola 2016 de Sant Vicenç dels 

Horts juntament amb tot el material gràfic per 

oferir als visitants. 

 
 

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.  
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