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1. Seguim treballant per millorar! 

Al butlletí del mes d’octubre vam parlar de la 

importància del treball constant i la necessitat de 

col·laborar per millorar, i ho vam poder veure a 

través de diferents propostes com la participació 

al projecte “Escola Nova 21” o la presentació de la 

memòria 2016 i la programació general anual com 

a instruments per guiar-nos en aquest procés. 

Tenint això en compte, comencem el butlletí 

d’aquest mes destacant algunes noticies sobre 

diversos temes que creiem són un clar reflex del  

treball que fem entre tots i totes - directors, 

mestres, famílies...-; tot per donar una millor 

educació als nens i nenes de la nostra escola. 

ESCOLA NOVA 21: Els dies 23 i 24 de novembre 

es va celebrar a la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona un Simposi sobre canvi educatiu, 

organitzat pel programa Escola Nova 21. 

 

 

La nostra escola, com a membre d’aquest projecte 

hi va participar i vam poder aprendre i reflexionar 

sobre molts temes, dels que aquí destaquem les 

idees clau més rellevants: 

 - L’actual és un moment molt important a nivell 

socioeducatiu en el nostre país i al món. Cal que 

recuperem la funció social que sempre ha tingut 

l’educació i és urgent que la nostra comunitat 

educativa reflexioni i actuï per “repensar allò que 

s’ensenya, com s’ensenya, i com s’avalua”.  

- Així mateix, com bé deia la UNESCO i les 

diferents intervencions dels ponents, l’educació 

té una dimensió cognitiva (saber, coneixement), 

però també  hem de tenir en compte les 

dimensions instrumental (saber fer), social (saber 

conviure), i individual (ser) per a la construcció 

personal, de la identitat, la moral i l’ètica.  

- Aquest procés també ha de servir a la cultura i la 

identitat local, fent dels i les alumnes ciutadans 

globals. No n’hi ha prou amb la tolerància, s’ha de 

pensar i ajudar a l’altre. No es tracta d’apaivagar, 

sinó de construir la pau. 

- S’ha de tenir en compte, en tot moment, el que 

viuen els infants a casa, en l’entorn de la família, i 

també en altres entorns externs a l’escola.  

1. Seguim treballant per millorar! 

2. Nou auxiliar de conversa d’Estats Units  

3. Celebrem el Dia Universal dels Drets dels Infants (20N) 

4. Fundació Educativa Esteve Casals 

5. Felicitem als nostres alumnes! 

6. Informacions de les Comissions de l’AMPA  
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- Cal que els alumnes vagin integrant els 

conceptes nous als que ja tenen, en un procés on 

les errades dels estudiants han de ser 

oportunitats.  

- Els principis de l’aprenentatge, fonamentats pels 

coneixements nous que ens aporta la 

neurociència, han de fonamentar les nostres 

metodologies, fent que l’alumne sigui el centre de 

la nostra acció educativa. En aquest sentit, també 

hem d’estar atents als seus interessos i 

preferències: són vies molts potents per a poder 

connectar-los amb més i millors aprenentatges.  

Com podem veure, aquestes idees són tota una 

declaració de principis que ha d’anar acompanyat 

d’un saber dissenyar i redissenyar el nostre 

Projecte Educatiu, amb una clara mirada constant 

de millora, i amb un lideratge ben distribuït.  

És una gran oportunitat pel Col·legi Sant Vicenç i 

tot un repte per el Claustre de mestres, així com 

també per les famílies i tota la comunitat 

educativa, que de segur repercutirà molt 

beneficiosament en els nostres alumnes per que 

arribin a ser persones lliures i responsables, en un 

món que els necessita. 

Resultats acadèmics del curs 2016: Enguany 

tornem a presentar uns resultats excel·lents, com 

es pot veure en la gràfica, en la prova externa 

efectuada al nostre centre el passat mes de juny.  

Concretament, aquesta prova avalua el nivell 

d’assoliment de les competències bàsiques del 

nostre alumnat que acaba la seva escolarització 

en l’Etapa de Primària. 

 
És de destacar la feina tant de l’alumnat com dels 

mestres, especialment d’aquells que presenten 

dificultats d’aprenentatge. El suport educatiu que 

han rebut s’ha demostrat força satisfactori. 

2. Auxiliar de conversa d’Estats Units 

A principis de novembre va arribar d’Estats Units 

l’Auxiliar de Conversa en anglès, i ell mateix es 

presenta al butlletí de l’escola:  

 

“Em dic Reamelo Trapp. Vaig criar-me a San 

Diego, Califòrnia, però també he viscut a Nova 

York i Valdosta (Georgia). Vaig néixer el 22 

d’agost de 1994 i tinc 22 anys. He estudiat 

economia a la Universitat de San Diego i, en el 

futur, m’agradaria poder dirigir les empreses de la 

meva família. Vaig decidir sol·licitar el programa 

CAP’s per poder tenir experiència en la cultura 

espanyola i catalana i treballar amb nens.  

En el meu temps lliure m’agrada veure futbol, 

gaudir d’un bon àpat i passar temps amb la meva 

família. El meu menjar preferit és la pizza i el meu 

equip de futbol preferit és el Manchester United.  
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També gaudeixo molt escoltant música i la meva 

cançó preferida és Violin sonata de Giuseppe 

Tartini. El meu objectiu per aquest curs és que els 

nens i nenes aprenguin amb mi d’una manera 

divertida i organitzada.” 

Esperem que la seva experiència entre nosaltres 

sigui força profitosa, tant per ell com per 

nosaltres. Benvingut Reamelo! 

3.  Celebrem el Dia Universal dels 

Drets dels Infants (20N) 

El 20 de novembre se celebra el Dia Universal 

dels Drets dels Infants, que enguany ha estat 

centrat en reivindicar el dret al lleure, la 

participació i la igualtat d'oportunitats de tots els 

infants. Un dret que moltes nenes i nens avui i 

aquí encara no tenen garantit. 

Al Col·legi Sant Vicenç vam commemorar aquest 

dia fent un vídeo d’un lipdub al menjador; un gran 

treball que ha estat possible gràcies a un grupet 

de nenes de 5è que van preparar tota la 

coreografia i van assajar durant uns dies amb tots 

els cursos per tal d'aprendre el ball de la cançó. 

 

Podeu veure el vídeo del resultat d’aquesta 

bonica iniciativa aquí: https://goo.gl/KlmYI6 

4. 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. 

Trobada entre membres de l’AMPA, mestres, 

membres del Consell Escolar i PAS: El passat 17 

de novembre va tenir lloc una trobada entre 

membres de l’AMPA, mestres, membres del 

Consell Escolar i PAS. La trobada tenia com a 

objectiu presentar les dades de matriculacions a 

P3, avaluar els resultats de les enquestes que es 

van passar sobre aquest tema i proposar accions 

amb l’objectiu d’aconseguir omplir les dues línies 

de P3 amb vista al curs 2017-2018.  

En els propers dies us passarem un correu amb un 

resum de les principals propostes que es van 

presentar en aquesta interessant trobada.  

Escola Nova 21: Com ja sabeu, el nostre centre 

forma part del projecte Escola Nova 21 juntament 

amb altres centres de Catalunya. De moment 

l’adhesió a aquest projecte comporta participar 

en diferents jornades i tallers de formació dels 

mestres, i també compartir experiències amb la 

resta d’escoles que formen part d’aquesta aliança 

que treballa per un sistema educatiu avançat.  

El darrer simposi va tenir lloc el passat 24 de 

novembre, en què Jaume Folqué va participar 

com a director del Col·legi Sant Vicenç. El simposi 

va comptar amb la presència de la consellera 

d’Educació, representants de la UNESCO i 

l’OCDE i, per descomptat, de la majoria d’escoles 

que formen part d’aquesta xarxa. 

https://goo.gl/KlmYI6
https://goo.gl/KlmYI6
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Assemblea de titulars i directors de l’Escola 

Cristiana de Catalunya: El dia 9 de novembre el 

president de la Fundació Educativa Esteve Casals 

va participar en l’assemblea ordinària de la 

Fundació Escola Cristiana del primer trimestre 

del curs. Entre altres temes, es va parlar sobre el 

moment sociopolític actual (mocions i 

manifestacions contra l’escola concertada), 

innovació educativa i altres temes relacionats 

amb el conveni col·lectiu, els concerts i la 

campanya de comunicació del 2017.  

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 mitjans de desembre. 

Renovació del Consell Escolar: El passat 30 de 

novembre es van fer eleccions al Consell Escolar.  

La Fundació agraeix la participació de les famílies 

en aquestes eleccions. Comparades amb altres 

eleccions, vàrem incrementar la participació, i 

això, de si mateix, és motiu d’alegria.  

Desitgem que els nous membres escollits 

contribueixin a donar a conèixer les diferents 

tasques que fa el Consell, a més de participar en el 

bon desenvolupament de les diverses activitats 

que es fan al centre. També aprofitem l’ocasió per 

a donar les gràcies a les persones que fins ara 

havien estat part del Consell: Antonio Molero 

(pare), Sílvia Pascual (mare), Roser Ferrés 

(mestra), Núria Folqué (mestra) i Glòria Roig 

(PAS). Gràcies per haver dedicat una part del 

vostre temps personal a l’escola! 

Donacions per Nadal: La Fundació ha posat en 

marxa una campanya perquè les famílies o altres 

entitats puguin fer donacions a l’escola. L’objectiu 

no és altre que contribuir al sistema d’ajudes que 

vàrem posar en marxa aquest curs i que més de 

20 famílies estan ja gaudint. Totes aquestes 

famílies, amb major o menor grau, estan patint les 

conseqüències de la crisi econòmica que estem 

arrossegant des de fa anys, i l’escola les està 

ajudant dins de les seves possibilitats i 

disponibilitat de recursos.  

Us recordem, una vegada més, tal com fan altres 

fundacions i ONG, que les donacions que feu a la 

Fundació Educativa Esteve Casals us donen dret a 

deduccions fiscals en la vostra declaració de la 

renda (les podeu trobar al correu que vam enviar).  

Us animem a tots i totes a contribuir en aquesta 

campanya d’ajuda a famílies del nostre entorn 

més proper. Moltes vegades ens escandalitzem 

per les empreses que tallen la llum, el gas o l’aigua 

a persones que no poden pagar; tu i jo podem 

evitar que famílies de la nostra escola “tallin” 

l’educació dels seus fills per motius econòmics. 

Gràcies una vegada més per la vostra 

col·laboració! 

Consell Escolar dels Salesians: El passat 2 de 

novembre el president de la Fundació, en 

representació del Patronat, va participar en la 

reunió del Consell Escolar dels Salesians Sant 

Vicenç de principis de curs. En aquesta reunió 

vàrem poder constatar algunes iniciatives per a la 

millora de l’educació dels alumnes (alguns d’ells, 

antics alumnes del Col·legi Sant Vicenç). Entre 

aquestes millores volem destacar: 
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a) Atenció a la diversitat. Salesians Sant Vicenç 

disposa de recursos per atendre aquells alumnes 

que tenen més dificultats en el seu aprenentatge. 

Creiem que és important aquesta tasca que fan 

per acompanyar aquests nois i noies. 

b) Innovació pedagògica. Salesians Sant Vicenç 

està participant en diferents jornades per tal 

d’introduir noves metodologies per millorar 

l’educació dels alumnes d’ESO i batxillerat. 

Com sempre, posem a la vostra disposició la 

nostra adreça de correu electrònic per a 

qualsevol suggeriment o proposta de millora per a 

la nostra escola: feec@csantvicens.cat. 

4. Felicitem als nostres alumnes! 

Seguint la iniciativa del darrer butlletí, dediquem 

un espai per felicitar als i les nostres alumnes.  

El passat diumenge 13 de novembre al 

poliesportiu de la Vall d’Hebron es va celebrar el 

Open Kids HRD 2016 (des dels 3 fins als 10 anys) 

al que hi van participar més de 150 nens. Del 

col·legi Sant Vicenç van participar uns quants 

nens, entre ells, l’Àlex Moreno que va aconseguir 

una medalla d’or.  Enhorabona! 

 

Al cap de setmana següent, el 17 de novembre, 

nens i nenes de nivells més avançats van assistir a 

la Copa Seúl Santander 2016 de Taekwondo Itf a 

la ciutat càntabra. Aquesta va comptar amb una 

selecció de més de 200 participants a nivell 

nacional. Diversos alumnes de la nostra escola, 

amb la selecció de l’escola d’arts marcials Hwa 

Rang-Do, van tenir l’oportunitat de gaudir-hi  i 

van obtenir molt bons resultats esportius.  

Felicitem a l’Edurne Baños de 5è (medalla d’or en 

tul per equips), la Clàudia Cano de 4t (medalla 

d’or en tul per equips, or en combat i plata en 

combat preestablert), la Natàlia Carrasco de 4t 

(medalla d’or en tul per equips), i al Marc Robert 

de 5è (medalla de bronze en combat). Felicitats! 

 

 
Us felicitem a tots i a totes i us animem a 

continuar treballant per aconseguir nous èxits! 

mailto:feec@csantvicens.cat
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5. Informacions de les comissions de 

l’AMPA 

C. Escola - Família: Diumenge 6 de novembre vam 

celebrar la castanyada al pati de l’escola fins a les 

6 de la tarda. Gràcies a tots els assistents i 

col·laboradors, esperem que us ho passéssiu 

d’allò més bé! Al final ens va fer molt bon dia. 

Vam fer diferents activitats pel matí: el 

tradicional mural de la Castanyada, fantasmes 

amb globus, polseres de diferents tipus, 

castanyeres amb castanyes o llana, tortugues de 

nous, un joc “atrapaboles”, un collaret de 

castanya, avions, i vam tenir tot el dia 2 inflables! 

Segons les inscripcions via web hi van assistir 300 

persones i, tot i que aquesta dada no la podem 

concretar, si us podem dir que vam vendre 150 

entrepans de botifarra i 17kg de castanyes! 

Esperem que el fet de dinar a l’escola us hagi 

agradat i vulgueu que ho repetim a una altra festa. 

Podeu veure totes les fotos a la web de l’escola o 

en aquest enllaç: https://goo.gl/fLQYQt 

C. Menjador: El passat divendres 18 de novembre 

vam celebrar al menjador de l’escola la primera 

Jornada Gastronòmica del nou curs, aquesta 

vegada li tocava el torn a Grècia. 

Com ja és habitual, preparem uns dies abans els 

cartells que els nens/es del menjador pinten i 

pengen a cada aula, així com també a l’entrada de 

l’escola anunciant aquest esdeveniment especial i 

el seu menú. El menjador es va decorar amb 

banderetes a les taules i a la zona de cuina i les 

monitores es van disfressar per l’ocasió. 

 

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

gastronomia típica d’aquest país! En aquest enllaç  

trobareu algunes imatges: https://goo.gl/aVTttz 

C. Reciclatge de Llibres: Aquest mes de novembre 

la comissió de reciclatge de llibres vol aprofitar 

aquest butlletí per presentar-vos un decàleg de 

bones pràctiques que ens ha d’ajudar a tots 

plegats a tenir uns llibres en bones condicions i, 

de retruc, un estalvi a les nostres butxaques. 

 

https://goo.gl/fLQYQt
https://goo.gl/aVTttz
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Decàleg de bones pràctiques amb els llibres 

1. Els llibres de reutilització estan marcats amb 

un logotip com el que us mostrem. Aquesta 

etiqueta no s’ha d’arrencar mai. 

2. Els llibres de reutilització són propietat de 

l’escola per a ús dels alumnes. 

3. Els llibres de reutilització han d’estar folrats; 

el folre s’ha de mantenir en bones condicions. 

Els alumnes que reben un llibre de reciclatge 

són responsables de folrar-lo. 

4. No s’ha d’escriure el nom als llibres de 

reutilització. 

5. Si es fa malbé un llibre o es perd, comunicar al 

tutor/a o al correu ampa@csantvicens.cat (no 

espereu a final de curs). 

6. No escriguis als llibres (ni bolígraf ni llapis). 

7. No escriguis sobre els llibres. 

8. Al final de curs s’han de retornar els llibres a 

l’escola. Si no es fa, la comissió aplicarà una 

sanció econòmica a la família de l’alumne que 

no ha retornat els llibres. 

9. Si s’han de fer exercicis del llibre, copia’ls a la 

teva llibreta. 

10. Cal tenir cura dels llibres en tot moment. 

Conserva’ls com a tu t’agradaria trobar-los. 

 

Altres informacions: El passat 31 d’octubre era un 

dia de lliure disposició, però tal i com us vam 

informar via mail, només una família necessitava 

aquest servei, per això no es va poder realitzar.  

Recordem que aquest és un servei que oferim a 

totes les famílies, però que necessitem un mínim 

d’assistència per poder-ho dur a terme. 

Per finalitzar, us recordem que si voleu formar 

part activa de l’AMPA, 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. Animeu-vos 

a formar part de l’AMPA! 
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