
BUTLLETÍ 

a les famílies 
#42 

 

 

                FEBRER  2016   

  

 



 

 

BUTLLETÍ 

a les famílies 
#42 

 

 

            FEBRER  2016 

 

1. Carnaval a l’escola 

Com cada any, hem celebrat aquesta alegre i 

animada festa amb les disfresses confeccionades 

un cop més pels mestres i alumnes, i que vam lluir 

en la rua del divendres 5 de febrer, que va 

transcórrer pel carrer del Riu.  

 

A continuació els nens i nenes d’infantil i cicle 

inicial van ballar al pati amb la música d’un grup 

d’animació de luxe format per Laia Mèlich (veu), 

Jaume Folqué (veu i guitarra) i Josep Ferrés 

(teclat). Amb les cançons de sempre i 

l’experiència d’uns quants anys, els intèrprets 

van fer passar una estona agradable i moguda a 

tots els participants, al llarg d’una tarda gairebé 

primaveral.  

Els alumnes dels cicles mitjà i superior, reunits al 

“submarí”, van oferir les actuacions musicals que 

havien preparat durant uns quants dies a les 

seves aules, amb nervis, emoció i, sobretot, 

alegria i bona companyia. 

La festa la vam acabar el dimecres de Cendra, en 

què el Rei Carnestoltes ens va convidar a una 

esplèndida xocolatada preparada per la Mari 

Carmen, la magnífica cuinera del nostre col·legi. 
 

 

2. Sessions de contes a la biblioteca 

Els dimecres 17 i 24 de febrer, l’alumnat d’EI va 

poder gaudir d’una nova sessió de contes a la 

biblioteca organitzada pel Departament de 

llengües i que va poder comptar novament amb 

la col·laboració desinteressada d’en Joaquim 

Pastor, mestre ex-company de l’escola.  

  1.  Carnaval a l’escola 

  2. Sessions de contes a la biblioteca 

  3. Xerrada a càrrec d’Anna Iglesias Coll  

  4. Presentacions relacionades amb el món de l’esport 

  5. Jornada gastronòmica del Canadà 

  6. Fundació Educativa Esteve Casals 

  7. Informacions de les Comissions de l’AMPA  
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En la mateixa línia, el dijous 25 de febrer 

celebràrem els Contes d’hivern tot convidant els 

nens i les nenes de P3 i de les llars d’infants a 

escoltar i veure la Isabel Soneira explicant Tupi i 

la bruixa amb la col·laboració d’un grup 

d’alumnes de Cicle mitjà i d’en Vilobí i a la Laia 

Mèlich i l’Helena Baca representant Where’s my 

red hat? de forma molt divertida tots plegats. 

Com sempre, el berenar va posar punt i final a la 

tarda de contes! 

3. Xerrada a càrrec d’Anna Iglesias 
Coll 

Sota el títol Ben equipats: tres conceptes per 

pensar en una autoritat constructiva, el dimarts 

16 de febrer a la tarda va tenir lloc a la biblioteca 

Ramon Folch una nova xerrada adreçada a 

famílies i mestres i que va anar a càrrec d’Anna 

Iglesias Coll.  La ponent, que ha treballat al llarg 

de 24 cursos com a docent en centres d’educació 

Infantil  i Primària i formada en Educació 

Emocional i Intervenció Familiar Sistèmica, es 

dedica exclusivament a l’assessorament de 

famílies i docents des de l’any 2009. Un petit 

berenar va servir per a cloure la interessant 

trobada a la qual varen assistir força pares i 

mares dels nostres alumnes. 

4. Presentacions relacionades amb el 
món de l’esport 

Raquel González Campos, actual campiona 

d’Espanya en 20 km marxa que es prepara per a 

participar en els propers Jocs Olímpics de Río de 

Janeiro, va visitar la nostra escola el dijous 21 de  

gener tot acceptant la proposta del Cap d’estudis 

d’EP i especialista d’EF. D’aquesta forma, els 

alumnes del Cicle superior varen poder conèixer 

tota una campiona i, qui sap, potser afeccionar-se 

a la pràctica d’aquesta modalitat esportiva. 

 

Per un altre cantó, l’exalumne Andreu Simon, 

creador del Club Atlètic Sant Vicenç, va 

presentar el seu projecte d’Escola d’atletisme 

oberta a tots els nens i nenes de la població a 

partir dels 6 anys a la biblioteca Ramon Folch el 

divendres 26 de febrer. S’utilitzaran algunes de 

les instal·lacions del nostre centre els divendres a 

la tarda per a desenvolupar l’esmentat projecte. 
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5. Jornada gastronòmica del Canadà 

El dijous 25 de febrer al menjador de l’escola vam 

celebrar una nova Jornada Gastronòmica, 

aquesta vegada es tractava del Canadà.  

 

Una setmana abans els nens/es del menjador van 

participar per 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 menjador també es va preparar i 

ambientar per a l’ocasió.  

 

Tots s’ho van passar d’allò més bé tastant la 

gastronomia típica d’aquest país.   

 

6. Fundació Educativa Esteve Casals 

Durant el mes de febrer el Patronat de la 

Fundació Educativa Esteve Casals ha estat 

treballant i col·laborant en diferents activitats de 

l’escola que us resumim a continuació. 
 

Escola de Pares. El passat 16 de febrer l’Anna 

Iglesias Coll va fer una xerrada titulada “Ben 

equipats: tres conceptes per pensar en una 

autoritat constructiva”. La xerrada va acabar amb 

un petit berenar per als assistents. A la trobada hi 

van assistir unes  50 persones -entre pares, 

mares i mestres-, algunes de les quals van 

utilitzar el servei de guarderia que l’escola havia 

posat a la seva disposició. Durant l’últim 

trimestre del curs esperem poder programar una 

altra conferència interessant per a les famílies i 

els educadors del centre. 
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Dia de lliure elecció (8 de febrer). Aquest dia 

l’escola va oferir a les famílies la possibilitat de 

deixar el nen o nena a l’escola un dia de lliure 

elecció. L’Esplai Flor de Neu va organitzar 

diferents activitats per tenir cura dels nens 

durant tot el dia, incloent també l’acollida del 

matí. La participació va ser més aviat baixa (uns 

10 nens i nenes aproximadament), però creiem 

que és important poder ajudar les famílies que 

durant els dies de lliure elecció treballen i no 

tenen ningú que pugui fer-se càrrec dels seus fills 

o filles. 
 

Jornada de Portes Obertes 2016. El dissabte27 

de febrer es va organitzar una Jornada de Portes 

Obertes de caire informatiu per a les famílies 

interessades a entrar a l’escola. Ens consta que hi 

van assistir més de 50 famílies, una bona 

participació que ens fa sentir satisfets. Desitgem 

que el curs 2016-2017 puguem omplir les 50 

places de P3 que oferim, com també alguna de les 

places vacants en la resta de cursos. Aquest any 

també s’ofereix la possibilitat que les famílies 

puguin venir els dies 1 i 8 de març durant l’horari 

lectiu. 
 

Escola d’atletisme. El Club Atlètic Sant Vicenç ha 

proposat a la Fundació Educativa Esteve Casals 

la possibilitat de posar en marxa una escola 

d’atletisme, oberta a tota la població, a les 

nostres instal·lacions. Creiem que pot ser una 

bona oportunitat per a fomentar l’esport entre 

els nostres alumnes i també una ocasió per a 

donar a conèixer la nostra escola a famílies que 

vénen d’altres centres.  

 

De moment és una activitat que farem de prova 

fins a finals de curs. 
 

Reformes al pati. Durant el mes de febrer s’han 

reunit diferents grups de treball amb l’objectiu de 

recollir propostes de millores del pati. El proper 

10 de març està previst fer una reunió conjunta 

(mestres i representants de l’AMPA) per posar en 

comú les diferents idees. 
 

7. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

Informació de les comissions de l’AMPA per al 

Butlletí de febrer de 2016: 
 

C. Casal d’Estiu: Us avancem que aquest any 

tornarem a gaudir del casal d’estiu amb l’escola 

de teatre “El Bitxo”, i us informem també que 

aquest any farem el servei de menjador amb el 

restaurant Sagristà. Esperem que grans i petits 

s’ho passin d’allò més bé. Quan tinguem tot 

tancat us passarem la informació corresponent. 
 

C. Escola - Família: La comissió ja està preparant 

les activitats per la festa de la primavera que 

tindrà lloc el proper diumenge 3 d’abril. No hi 

falteu!!!   
 

C. Menjador: El dijous 25 de febrer al menjador 

de l’escola vam celebrar una nova Jornada 

Gastronòmica, aquesta vegada es tractava del 

Canadà. Una setmana abans els nens/es del 

menjador van participar per pintar els cartells 

que es pengen a cada aula i també a l’entrada de  
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l’escola anunciant aquest esdeveniment especial 

i el seu menú. El menjador també es va preparar i 

ambientar per a l’ocasió. Tots s’ho van passar 

d’allò més bé tastant la gastronomia típica 

d’aquest país.  
 

C. Reciclatge de Llibres: La Comissió de 

Reutilització de Llibres no té cap novetat per 

aquest mes de febrer però sí que ens agradaria 

aprofitar aquest butlletí per recordar-vos una 

vegada més que és important que els vostres fills 

i/o filles tractin bé els llibres. També us agrairíem 

que si veieu que el vostre fill i/o filla té algun 

llibre de reciclatge sense folrar que el folri per 

evitar el seu deteriorament. Gràcies per la vostra 

col·laboració. 
 

C. Comunicació:  Durant aquest mes de febrer 

hem preparat tot el material gràfic (carpetes, 

catàlegs, vídeos, presentacions, etc), per entregar 

a les famílies que venen a  les Jornades de portes 

obertes de l’escola. Un any més també hem 

elaborat la Memòria de la Fundació Educativa 

Esteve Casals 2014-2015 que podreu trobar en 

el següent enllaç: Memòria FEEC 2014-2015 
 

 

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.  
 

http://www.csantvicens.cat/sites/default/files/memoria2014-2015-web.pdf
mailto:ampa@csantvicens.cat

