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1. Diada de les Matemàtiques 

Des de l'any 2000 es va assenyalar el dia 12 de 

maig com el Dia Escolar de les Matemàtiques, 

data que coincideix amb el dia del naixement a 

Barcelona del matemàtic i pedagog Pere Puig 

Adam (brillant didacta de les matemàtiques i la 

geometria, reconegut a nivell europeu). 

Nosaltres aprofitem aquesta commemoració per 

estimular i motivar al nostre alumnat en l’àmbit 

de les matemàtiques, una àrea de les 

competencials i instrumentals del nostre 

currículum acadèmic, prou important, 

apassionant i també certament gens fàcil.   

Aprofitem la diada per conscienciar l’escola de la 

importància d’aquesta assignatura. Alhora també 

tots els alumnes s’ho passen bé fent jocs 

matemàtics, gimcanes, concursos, escacs, etc., i 

alguns han estat premiats. 

2. Proves de Matemàtiques Pangea 

Felicitem el Xavier Folqué Garcia, de 4t A de 

Primària que s’ha classificat en segona posició de 

Catalunya, després de realitzar la prova de la fase 

final autonòmica a la Universitat Abad Oliva de 

Barcelona.  

3. III Jocs Florals de Catalunya 

També ens omple de satisfacció que l’alumna de 

la nostra escola de 6è curs de Primària, la Judit 

Selfa Aymerich, hagi estat guanyadora de la 

semifinal dels III Jocs Florals Escolars de 

Catalunya, de l’àmbit territorial, en la categoria C 

de Cicle superior amb l'obra Gràcies, Dakari.  

4. XXI Concurs Literari Narcís Lunes 

Enguany el Col·legi Sant Vicenç ha aconseguit el 

50% dels premis del concurs literari de la nostra 

població. Felicitem les alumnes premiades que 

han estat: 

Poesia (5è i 6è de primària): 

Guanyador: UN LLIBRE AL MES. Gloria Lázaro 

Soto (Escola Sant Vicenç)  

Finalista: EL MENÚ DE LA LECTURA. Lucía 

Arribas Ruiz (Escola Sant Vicenç) 

Prosa (3r i 4t de primària): 

Guanyador: LA PLATJA. Clàudia Cano Morato 

(Escola Sant Vicenç) 

Prosa (5è i 6è de primària): 

Guanyador: SI EM VOLS AQUÍ T’ESPERO. Carla 

García González (Escola Sant Vicenç)  
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5. X Concurs Literari del Col·legi Sant       
Vicenç 

El dia 19 de maig, un cop acabada la jornada 

escolar, es reuniren a la sala de la nostra 

biblioteca una seixantena de persones per tal 

d’assistir al lliurament de premis del X Concurs 

Literari del Col·legi Sant Vicenç. El director 

pedagògic, en Jaume Folqué, adreçà unes breus 

paraules de benvinguda a l’alumnat i famílies, i 

destacà la validesa del talent quan es posa a 

disposició dels altres. “Això és el que realment fa 

feliç” va concloure. 

 

Modalitats Premi Categories 

CICLE INICIAL 

POESIA Guanyador Isona Pastor / 1r B 

Finalista Raquel Tàpia / 1r A 

PROSA Guanyador Josep Selfa / 2n A 

Finalista Aina Teodoro / 2n A 

CICLE MITJÀ 

POESIA Guanyador Ariadna García / 4t A 

Finalista Meritxell Trabazo / 
4t A 

PROSA Guanyador Roger Carreté / 3r A 

Finalista Martina Marcè / 3r B 

CÒMIC Guanyador Germán Fernández / 
4t A 

Finalista Ariadna García / 4t A 

 

 

 

 

Modalitats Premi Categories 

CICLE SUPERIOR 

POESIA Guanyador Marta Badosa / 5è A 

Finalista Gloria Lázaro / 5è A 

PROSA Guanyador Helena Ricardo / 6è 
A 

Finalista Clara Prats / 6è A 

EXALUMNES 

PROSA Guanyador Enya Belsué / 2n ESO 

ADULTS 

PROSA Guanyador Amanda Rodríguez  

6. Jornada gastronòmica del Hawaii 

El divendres  27 de maig al menjador de l’escola 

vam celebrar una nova Jornada Gastronòmica, 

aquesta vegada li va tocar el torn al Hawaii.  

Es van començar a fer activitats per preparar 

aquest esdeveniment i un mes abans, es va 

proposar als nens/es de primària participar d’un 

taller de confecció de collarets amb flors de 

paper de colors per posar-se durant l’àpat i el 

mateix dia de la Jornada els nens/es del cicle 

superior van poder participar d’un divertit taller 

de maquillatge. Als nens/es del cicle infantil les 

seves monitores els hi van preparar també uns 

bonics collarets amb flors i així tothom va poder 

anar ben guarnit per la gran ocasió. 

Com ja és habitual, una setmana abans van 

col·laborar 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 

característic menú.  
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7. Fundació Educativa Esteve Casals 

A continuació us resumim les diferents activitats 

en què la Fundació Educativa Esteve Casals ha 

participat durant aquest mes de maig, com també 

aquelles que ha promogut o dut a terme. 

 

Consell Escolar. El 25 de maig passat es va reunir 

el Consell Escolar del Col·legi Sant Vicenç. Es van 

tractar els següents punts: 

 Procés d’inscripcions per al curs 2016-

2017. De les 50 places disponibles a P3 

(dues línies) només se n’han omplert 38, tot 

i que està previst que vinguin dos alumnes 

més per poder arribar a 40 (20 alumnes per 

aula).  

 Calendari del curs 2016-2017. Es va 

presentar el calendari per al proper curs 

que ha estat pactat amb totes les escoles 

de Sant Vicenç. Els dies de lliure disposició 

que s’han acordat han estat: 31 d’octubre, 

9 de desembre, 27 de febrer i 17 de març. 

 Ajudes a les famílies. El president del 

Patronat va informat el Consell sobre la 

proposta d’oferir ajudes a les famílies. 

Aquest punt es comenta més endavant en 

aquest butlletí. 

 La propera reunió del Consell Escolar es 

farà l’última setmana de juny. 

 

Consell Escolar dels Salesians. Segons el conveni 

d’adscripció que tenim amb els Salesians, el 

titular de l’escola (representant de la Fundació) 

pot assistir a les reunions del Consell Escolar que 

es fan als Salesians Sant Vicenç dels Horts. El 

passat 24 de maig Joan Capdevila, president de la 

Fundació, va assistir a l’últim Consell Escolar dels 

Salesians del curs 2015-2016. Entre els punts 

que es van debatre, destaquem els següents: 

a) Preinscripcions. A primer d’ESO la 

demanda ha superat l’oferta, i hi ha 24 

alumnes en llista d’espera.  

b) Salesians Sant Vicenç inverteix en la 

renovació de l’escola comprant material 

nou. També aposta per la innovació en 

termes pedagògics mitjançant la 

introducció de noves metodologies que 

permetin ajudar més i millor els seus 

alumnes. 

 

Escola de Pares. El passat 24 de maig va tenir lloc 

la xerrada “Nutrició i hàbits saludables en edat 

escolar”. La conferenciant va ser Sílvia Gutiérrez 

Marín, nutricionista-dietista de l’empresa 

Control Play Sports. Es va parlar sobre 

l’alimentació infantil, la piràmide dels aliments, la 

distribució dels aliments al llarg del dia i altres 

temes relacionats amb la nutrició. Com sempre, 

es va oferir un servei de monitoratge per als fills i 

filles dels assistents. Agraïm la participació de les 

famílies en aquesta xerrada i esperem poder 

continuar oferint xerrades tan o més 

interessants que aquesta durant el proper curs. 

 

Concurs de fotografia. Durant aquest mes de 

maig s’han recollit fotografies de les famílies que 

han volgut participar en el concurs de fotografia 

de l’escola. Els premis s’entregaran en el decurs 

del sopar de final de curs. 



 

 

BUTLLETÍ 

a les famílies 
#45 

 

 

            MAIG  2016 

 

Ajudes escolars. Tal com us informàvem al 

butlletí del mes d’abril, ja tenim llestes les bases 

per a poder oferir ajudes a les famílies que més 

ho necessiten a partir del curs 2016-2017. En la 

reunió del passat 31 de maig, el Patronat de la 

Fundació va aprovar aquestes bases. La nostra 

intenció és publicar el document de sol·licitud 

d’ajudes durant el mes de juny. 

8. Informacions de les comissions de 
l’AMPA 

Informació de les comissions de l’AMPA per al 

Butlletí de maig de 2016: 

 

C. Escola - Família: El passat diumenge 22 de 

Maig es va celebrar a l’escola la tradicional Festa 

de la Bicicleta. Aquest any la participació ha estat 

més baixa que altres anys, no obstant, aquells 

que vam assistir ens ho vam passar d’allò més bé. 

Vam tornar a fer tres recorreguts com es feia 

abans: a les 9:30 va sortir el de nivell més avançat 

i van arribar fins al Pont del Diable de Martorell ( 

amb 7 participants, entre els quals es trobaven 

Sergi Antonio (6è), Marc Colmena (1r) i el Gerard 

Mata (1r)). Al voltant de les 10.00h, el grup més 

nombrós de l’activitat ( 60 persones ) van sortir 

del pati per arribar fins a Sant Boi. I per últim, cap 

a les 11.30h, el grup dels més petits va poder fer 

la seva bicicletada, aquest cop, per motius aliens 

a nosaltres, el recorregut que finalment vam fer 

van ser dues voltes a l’escola, tot i així, els petits 

també van gaudir de la seva petita volta. En 

aquest recorregut van participar 

aproximadament 30 persones. A més  a més, vam 

muntar un circuit de trànsit a la pista, amb  

senyals i tot! I els nens van poder jugar una 

estoneta. Un cop van començar a arribar tots els 

participants vam repartir els entrepans de 

botifarra, aquest cop el nostre cuiner, Jose 

Hernández ( pare de l’Aran (6è) i l’Asier (1r)), fins 

i tot ens va torrar el pa, per lo que els entrepans 

van quedar boníssims i moltes famílies ens van 

felicitar.  

Com és habitual, tots els nens participants reben 

un obsequi, en aquesta ocasió hem buscat un buff 

ben divertit! 

Al finalitzar l’esmorzar es va dur a terme el 

sorteig de la bicicleta, els afortunats d’aquest any 

han estat el Sergio i el Pau Arizu (6è i 3r), amb el 

número 308 de color vermell. 

Aprofitem per agrair a totes les famílies i als 

voluntaris la seva participació, i animem des 

d’aquí a totes les famílies a seguir participant en 

les jornades festives que es preparen des de la 

Comissió Escola i Família.  

Podreu veure les fotografies a la web de l’escola 

en el següent enllaç: 

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

a-multim%C3%A8dia 

 

C. Extraescolars: Durant l’última de setmana de 

maig s’han realitzat tot un seguit d’activitats com 

a cloenda de les activitats extraescolars del curs 

2015-2016. Les famílies han pogut veure a peu 

de pista com es fan les activitats de Futbol sala, 

Handbol i Bàsquet, han pogut participar 

activament a les activitats d’Atletisme i Iniciació 

als esports i han pogut gaudir d’una exhibició de 

les activitats d’Aeròbic  i Taekwondo. Finalment, 

s’ha repartit una samarreta esportiva a tots els 

http://www.csantvicens.cat/content/%C3%A0rea-multim%C3%A8dia
http://www.csantvicens.cat/content/%C3%A0rea-multim%C3%A8dia


 

 

BUTLLETÍ 

a les famílies 
#45 

 

 

            MAIG  2016 

 

nens i nenes que han participat a les activitats 

extraescolars d’aquest curs. Recordar-vos que 

podeu enviar les respostes de l’enquesta de 

satisfacció de les activitats extraescolars fins a 

final de curs i desitjar-vos unes bones vacances. 
 

C. Reciclatge de Llibres: El passat 17 de maig la 

comissió va explicar a les famílies que actualment 

tenen nens a 2n el funcionament del sistema de 

reciclatge de llibres. Totes les famílies de 2n 

entraran a formar part del sistema de 

reutilització el proper curs. Aquest curs 

canviarem els llibres de reciclatge de les següents 

assignatures (cursos): anglès (4t i 6è) i 

matemàtiques (6è) . Pel curs que ve continuarem 

amb la introducció dels diccionaris de català i 

castellà al cicle mitjà; els qui faran quart ja els 

tenen i farem el mateix amb el qui entren a 

tercer. Tot i la compra de tots aquests llibres, així 

com la renovació de llibres vells, la quota de 

reciclatge pel curs 16-17 només serà de 43€. Cal 

esmentar que aquesta quota s’ha pogut mantenir 

gràcies als estalvis que té la comissió. També us 

informem que a finals de juny començarem la 

campanya de revisió dels llibres a la qual us 

invitarem a tots per correu electrònic. 
 

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

