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1. Homenatge al Lluís Bosch 

El 18 d’abril vam fer un homenatge al nostre 

estimat Lluís Bosch, mestre i director del Col·legi 

Sant Vicenç que ens va deixar fa poc. Juntament 

amb la família –esposa i fills-, companys i mestres 

jubilats i personal de serveis i menjador, li 

agraírem tot el que va fer i va lluitar perquè la 

nostra escola sigui la que és.  

L’acte, emotiu en tot moment, va començar amb 

unes paraules del director en què recordava 

l’esdeveniment, fa molt anys, de la primera pedra 

de la que havia de ser la nova escola i que es va 

enterrar en el pati. I ara hi plantàvem un ametller, 

signe del treball que cal fer en una escola per a la 

bona educació dels nens i nenes: una feina de bon 

jardiner. A més a més, és el primer arbre que 

desafia l’hivern tot traient ben aviat les seves 

flors quan encara el fred és viu, i ens anuncia la 

primavera cada any: no hi ha res impossible, 

només difícil, però amb fe i ben acompanyats tot 

es pot aconseguir. 

Seguidament els alumnes de tots els cursos, 

començant pels més petits de P3 i acabant amb 

els de 6è del cicle superior, van anar llegint 

diferents expressions de gratitud i esperança,  

que havien treballat prèviament a les aules, tot 

donant una rosa vermella a la Conce, l’esposa del 

Lluís.  

Finalment es cantà l’himne de l’escola i la 

Montserrat –filla de l’homenatjat- ens va donar 

les gràcies de tot cor. 

2. Finalistes del concurs de l’ONCE 

Els alumnes de 3r de primària del Col·legi Sant 

Vicenç han participat en el 32è Concurs Escolar 

de l’ONCE. Amb el lema del concurs d'enguany, 

“Transforma allò quotidià en extraordinari, 

descobrir el talent ho canvia tot”, els alumnes han 

treballat les intel·ligències múltiples, l’autoestima 

i el respecte, tant cap a un mateix com envers els 

altres -claus per al seu desenvolupament social-, i 

han descobert que l'ésser humà té qualitats amb 

talent que són valuoses i que els permetran 

aconseguir allò que es proposin.  

 

Tot el que han après ho han volgut expressar i ho 

han plasmat en una creació que han presentat al 

certamen. Es tracta d’una composició fotogràfica 

per aula que representa el talent i la diversitat de 

capacitats, acompanyada d'una frase i una 

descripció.  

  1.  Homenatge al Lluís Bosch 

  2. Finalistes del concurs de l’ONCE 

  3. Proves Cangur de Matemàtiques 

  4. Setmana Literària 

  5. Sant Jordi al menjador: Àpat especial i tallers 

  6. Mare de Déu de Montserrat 

  7. Fundació Educativa Esteve Casals 

  8. Informacions de les Comissions de l’AMPA  
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El treball de 3r B ha estat premiat a la fase 

provincial i autonòmica. Felicitats! 

3. Proves Cangur  de Matemàtiques 

Enguany s’han celebrat a Catalunya per segona 

vegada les proves Cangur per a Primària (el 7 

d’abril). Hi han participat uns 12500 alumnes de 

6è i 12300 alumnes de 5è de tot Catalunya. És 

una activitat que es marca com a objectiu 

estimular i motivar l'aprenentatge de les 

matemàtiques a través dels problemes i que està 

coordinada per la Societat Catalana de 

Matemàtiques. 

L’experiència ha estat molt positiva, segons han 

comentat els mestres de la nostra escola, perquè 

han ajudat a l’alumnat a relacionar conceptes 

matemàtics adquirits, a desenvolupar el seu 

raonament lògic i a motivar-los per resoldre 

problemes. 

Felicitem els nostres alumnes que han quedat 

dins del 5% amb millor puntuació entre tots els 

participants: 

 de 5è: Montserrat Folqué Garcia i Ferran 

Alegre Casanova, 

 de 6è: Laura Soto Baño, Gisela Pancorbo 

Moreno, Laura Martín Soto, Marc 

Rodríguez Duch, Lourdes Tebas Márquez.  

4. Setmana Literària 

La lectura de poemes de bon matí, a càrrec 

d’alguns mestres, és l’activitat de la nostra 

Setmana Literària més matinera, que aquest any 

ha arribat a la seva sisena edició. Aquesta vegada 

s’ha fet al carrer Antoni Gaudí des de la rampa de 

l’escola, púlpit immillorable per gaudir de la 

bellesa de les paraules i de comprovar que tenen 

la gràcia d’alegrar-nos el dia. 

Després, un cop els alumnes van ser 

acompanyats a la seves respectives aules, on van 

continuar llegint en silenci amb els mestres. Es va 

crear una atmosfera de recolliment, lectura i 

atenció que cada any ens sorprèn a tots, petits i 

grans.  

El dimarts 19 d’abril la nostra biblioteca Ramon 

Folch de l'escola es va omplir de poemes amb 

motiu del “Recital poético” en llengua castellana 

que els alumnes de 6è van preparar amb il·lusió. 

Individualment o en grup, van recitar una 

varietat de poemes que ells mateixos havien 

escollit.  

Un cop més, la festa del Jocs Florals -celebrada el 

22 d’abril, vigília de Sant Jordi- ha estat l’acte 

central de la nostra Setmana Literària. 

Malauradament la pluja ens ha deslluït 

completament l’esdeveniment, que només han 

pogut gaudir els alumnes: els d’infantil i inicial a la 

biblioteca, i els de mitjà i superior, al “Submarí”.  
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Per acabar, l’alumnat ha pogut gaudir d’un bon 

berenar a la seva aula, com ja és tradicional, 

gentilesa de l’AMPA de la nostra escola. 

A més d’això cal destacar l’actuació teatral de 

l’alumnat del cicle mitjà, representant-nos La 

Llegenda de Sant Jordi,  en format força musical. 

Un esforç digne d’elogis per part de tot el públic 

que hi ha assistit, tant alumnes com pares i 

mestres.  

5. Sant Jordi al menjador: Àpat 
especial i tallers 

El divendres 22 d’abril es va celebrar al menjador 

de l’escola el tradicional àpat de Sant Jordi amb 

un menú inspirat amb aquesta diada: sopa de 

lletres, llibrets amb patates fregides i crema 

catalana. Els nens/es van passar una estona molt 

agradable a on no hi van faltar les rialles, 

l’entusiasme i també les ganes d’assaborir aquest 

àpat tan especial.  

 

 

També amb motiu d’aquesta diada els nens/es 

des de P4 fins a 6è van fer entrega a les famílies 

dels tallers de Sant Jordi que ja fa temps 

portaven preparant amb les seves monitores. 

6. Mare de Déu de Montserrat 

Amb motiu de la festa de la Mare de Déu de 

Montserrat, patrona de Catalunya (27 d’abril), 

s’ha convidat els nens i nenes que portin flors per 

fer-li una ofrena a la Verge. Dins la programació 

del nostre Departament de Pastoral, duem a 

terme activitats pedagògiques per a tot 

l’alumnat, tant d’infantil com de primària.  

7. Fundació Educativa Esteve Casals 

A continuació us fem un resum de les diferents 

activitats en què el Patronat de la Fundació 

Educativa Esteve Casals ha estat treballant i/o 

col·laborant durant el mes d’abril. 
 

Preinscripcions 2016. El període de 

preinscripcions per al curs 2016-2017 va 

començar el passat 30 de març i va acabar el dia 7 

d’abril. El nombre total de preinscripcions a P3 

realitzades dins d’aquest plaç ha estat de 38 

(recordeu que l’escola ofereix fins a 50 places). 
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Per altra banda recordar que la Generalitat 

obliga, als centres concertats, a tenir un mínim de 

20 alumnes per classe per mantenir el concert. 

Durant el mes d’abril sabem que hi haurà algun 

alumne més que ens permetrà arribar a la xifra 

de 40 alumnes a P3. Sens dubte que les xifres no 

són molt bones però siguem conscients que 

estem vivint un període amb un descens de 

natalitat molt notable i també la crisi econòmica 

afecta de forma especial les escoles concertades. 

A nivell de municipi la baixa natalitat ha portat 

malauradament al tancament de dues línies a 

dues escoles de Sant Vicenç dels Horts.  També 

lamentem profundament algunes declaracions 

que s’han fet acusant a l’escola concertada 

d’estar al darrere del tancament d’aquestes 

línies; res més lluny de la realitat. La nostra 

escola no vol que es tanqui cap línea, sigui de 

l’escola concertada o sigui de l’escola pública. La 

nostra escola ofereix un servei a les famílies que 

creuen amb el nostre projecte educatiu  i haurem 

de tancar el dia que la nostra oferta no tingui una 

acceptació per part de les famílies; mentrestant 

treballarem per seguir oferint una educació de 

qualitat. A més a més aquestes xifres de baixa 

natalitat han coincidit amb que el nombre de 

famílies amb germans a P3 pel curs 16-17 s’ha 

reduït respecte a xifres d’altres anys. Des de la 

titularitat del Col·legi Sant Vicenç analitzarem 

amb detall aquestes dades i empredrem les 

acciones necessàries per poder obtenir més 

inscripcions pel curs vinent. 

 

Reunió amb la Titularitat dels Salesians. Com ja 

sabeu, el Col·legi Sant Vicenç està adscrit als 

Salesians Sant Vicenç, i això vol dir que els 

nostres alumnes tenen plaça assegurada per a 

cursar l’ESO en aquest centre (fet que no passa 

amb els centres públics). Aquest conveni permet 

donar garanties d’admissió als nostres alumnes. 

El passat 19 d’abril va tenir lloc una reunió entre 

representants dels Salesians (directora i 

sotsdirector) i també amb representants del 

Col·legi Sant Vicenç (director, administrador i 

president del Patronat). En aquesta reunió es va 

parlar sobre els punts a potenciar, i que ens 

beneficien mútuament (col·laboració, seguiment 

dels alumnes amb NEE, etc), i també vàrem parlar 

d’aspectes a millorar com per exemple la jornada 

de portes obertes per alumnes de 1r de l’ESO, la 

comunicació amb les famílies, el transpàs 

d’informació entre primària i ESO, etc. Creiem 

que la col·laboració entre les dues institucions ha 

de servir pel benefici comú.     

 

Reformes al pati. Igual que el mes passat l’escola 

continua treballant per integrar les diferents 

propostes de renovació del pati.  

 

Ajudes escolars. La comissió de Projecte Educatiu 

(PEC) i Caràcter Propi (CP) ha estat treballant 

durant aquest curs per crear unes bases 

(normativa) que permetin ajudar econòmicament 

a les famílies que estan passant dificultats 

econòmiques. Esperem poder publicar les bases 

per accedir aquestes ajudes pel curs 16-17 

durant el mes de juny. 

Homenatge al Lluís. El passat 18 d’abril es va 

plantar un ametller al pati de l’escola en record 

del Lluís Bosch (1949-2016). 
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8. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

Informació de les comissions de l’AMPA per al 

Butlletí d’abril de 2016: 
 

C. Escola - Família: Durant aquest mes d’abril la 

comissió escola-família ha estat entretinguda, en 

primer lloc, el passat 3 d’abril vam celebrar la 

nostra Festa de la Primavera, agraïm la 

col·laboració de totes les mares i pares 

voluntaris, ja que sense ells no podem fer tants 

tallers ni activitats. Via web vam rebre 351 

inscripcions, de les quals 157 eren alumnes de la 

nostra escola.  

I un any més vam preparar el berenar pels 

nostres alumnes pel dia dels Jocs Florals, 

malauradament va ploure, però per sort ells van 

poder gaudir de les actuacions dels seus 

companys i del nostre petit berenar!    

A més a més, s’ha començat a treballar en la festa 

de la bicicleta pel proper diumenge 22 de maig i el 

sopar d’estiu de dissabte 4 de juny. Apunteu 

aquestes dates! 

 

   

C. Extraescolars: S’està treballant sobre la 

proposta de calendari de les activitats del curs 

vinent, les podeu veure en aquest esquema: 

 

 

C. Reciclatge de Llibres:  La Comissió de 

Socialització i Reutilització de Llibres es va reunir 

el passat dia 19 d'abril per preparar la llista de 

llibres a comprar pel curs 16-17. En base a 

l'avaluació d'inici de curs s'ha fet una estimació 

dels llibres a comprar. El proper curs es canviaran 

alguns llibres d’acord amb la petició que ens han 

fet els mestres. El llibres a canviar són: anglès de 

4t i 6è, i matemàtiques de  6è.  També, igual que 

es va fer el curs passat, es compraran diccionaris 

pels alumnes que entraran a 3r. El proper 17 de 

maig es farà una reunió informativa amb les 

famílies de 2n que a partir del curs que ve 

entraran a formar part del sistema de reciclatge. 

Una vegada més també us invitem a enviar-nos 

un correu (ampa@csantvicens.cat) per si teniu 

algun dubte o proposta relacionada amb el 

sistema de reutilització de llibres. 
 

C. Comunicació:  Durant aquest mes d’abril  hem 

preparat el material gràfic per el curs vinent. 
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Addicionalment de les activitats de les 

comissions, l’Ampa també organitza el servei de 

monitoratge pels dies que no hi ha escola, i 

aquest abril va ser divendres 29, en aquesta 

ocasió van necessitar el servei 18 alumnes. 

Pensem que és un bon servei que podem oferir a 

les famílies. 

Aprofitem també el butlletí per felicitar als 

nostres mestres i als nostres alumnes, que van 

aconseguint èxits amb allò que es proposen, 

entre d’altres felicitem als mestres i alumnes de: 

- 5è i 6è que han quedat entre el 5% dels 

alumnes que s’han presentat a les proves 

cangur a Catalunya ( proves matemàtiques ) 

- 3rB que han sigut uns dels guanyadors 

catalans del 32è concurs de l’ONCE 

“Transforma allò quotidià en extraordinari, 

descobrir el talent ho canvia tot” 

- i tots aquells que amb el seu esforç i 

dedicació aconsegueixen els seus propòsits.  

Us animem a participar a totes les activitats que 

tingueu al vostre abast: concurs literari, concurs 

d’escacs, sudokus,... 

 

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

