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1. El Dia Escolar de la No violència i la 

Pau (DENIP) a l’escola 

“Qui no viu per servir no serveix per viure” 

“Estarà en nosaltres la llavor del camí ensenyat i après” 

Un dels objectius principals del nostre Projecte 

educatiu és l’educació en valors, i una de les 

activitats principals que fem a l’escola és celebrar 

el Dia Escolar de la No violència I la Pau (DENIP).  

Enguany ens ha inspirat des de l’inici de curs la 

figura de Santa Teresa de Calcuta, canonitzada el 

mes de setembre. Segons ella, la màxima 

realització de la persona és estimar, i això es 

manifesta en el servei als altres; fent feliç al 

proïsme et fa feliç a tu també. Ella estimava totes 

les religions –deia- però estava enamorada de la 

seva. El servei, el respecte, l’estimació,  són llavors 

que volem que es desenvolupin en el cor dels 

infants, famílies i mestres.  

 

A l’entrada de l’escola, al costat de la figura de Sta. 

Teresa, hi tenim un arbre ple de llavors i desitjos 

que tots hem escrit i volem que es facin realitat.  

 
Després de treballar a la classe diverses activitats 

relacionades amb aquesta celebració vàrem sortir 

al pati per cantar i ballar la cançó de Juanes  “Paz, 

paz, paz". També vam realitzar una cadena gegant 

acolorida amb desitjos de pau entre tot l’alumnat. 

Vam passar un dia inoblidable, ple d’alegria i de 

llum! 

 

1. El Dia Escolar de la No violència i la Pau (DENIP) a l’escola 

2. Fundació Educativa Esteve Casals 

3. Informacions de les Comissions de l’AMPA  
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2. Fundació Educativa Esteve Casals 

Volem començar aquesta secció del butlletí 

desitjant-vos a tots i totes un feliç 2017. Durant 

aquest mes de gener el Patronat de la Fundació 

Educativa Esteve Casals ha 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’auditoria 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 12 de gener es va fer 

la reunió trimestral del Patronat. Durant la reunió 

es va parlar de diferents temes: informe de 

l’auditoria, revisió dels objectius del Patronat i 

relació de les tasques que s’han de dur a terme al 

llarg d’aquest trimestre. Es va valorar de forma 

positiva el funcionament del sistema d’ajudes. 

També s’està estudiant la possibilitat d’implantar 

una aplicació mòbil per poder enviar comunicats a 

les famílies de forma més àgil.  

- Reformes al pati. Des de la comissió encarregada 

de tirar endavant les reformes al pati, estem 

treballant perquè aquest curs puguem fer una 

intervenció; com sempre, hem de ser curosos amb 

la viabilitat econòmica dels diferents projectes. 

- Enquesta i treball de la trobada AMPA-mestres-

PAS sobre la davallada de matriculacions. Fa uns 

dies us vàrem enviar els resultats del treball fet 

per analitzar les causes d’aquest descens i valorar 

diferents propostes encaminades a incrementar 

el nombre de matriculacions dels propers cursos.  

Us tornem a passar l’enllaç perquè pugueu 

consultar el resum de l’esmentat: 

https://goo.gl/NcXZqU. 

- Jornada de Portes Obertes. El proper 4 de març 

hi haurà la tradicional Jornada de Portes Obertes 

per a totes aquelles famílies que el curs 2017-

2018 vulguin matricular els seus fills i filles al 

nostre centre. Com altres anys, comptarem amb 

un grup de voluntaris format per mestres, pares i 

mares que explicaran el nostre Projecte educatiu 

a les famílies interessades a venir a l’escola.  

 

Aquest any també es faran portes obertes durant 

l’horari lectiu (de 9.30 a 10.30 h) els dies 6, 8 i 14 

de març. En la nostra pàgina web podeu trobar 

més informació: https://goo.gl/HnpLW2. 

Des d’aquí voldríem demanar a tots els pares i 

mares de l’escola que féssiu difusió d’aquestes 

jornades, atès que són cabdals per aconseguir un 

nombre elevat de preinscripcions i, alhora, fer 

viable la continuïtat de la doble línia a l’escola. 

https://goo.gl/NcXZqU
https://goo.gl/HnpLW2
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- Trobada amb Salesians Sant Vicenç. Si Déu vol, 

el proper 15 de febrer tindrà lloc al Col·legi Sant 

Vicenç una xerrada a càrrec de Salesians Sant 

Vicenç dels Horts per explicar què és l’ESO i el 

Projecte educatiu que ells ofereixen. Aquesta 

xerrada està adreçada principalment a pares i 

mares de 6è, però si alguna altra persona vol o pot 

assistir-hi també ho podrà fer. Com ja sabeu, els 

nostres alumnes tenen assegurada una plaça a 

l’escola salesiana, d’acord amb el conveni vigent 

d’adscripció entre tots dos centres.  

- Escola de Pares. Aquest 7 de febrer, a les 17.15 

h, hi ha haver la xerrada “La pitjor mare del món 

(La perfecció mata, l’humor salva vides)” a càrrec 

d’Anna Manso, escriptora, guionista i mare de tres 

fills, que també col·labora en el conegut blog “Ara 

Criatures” (criatures.ara.cat).  Va ser una 

experiència molt interessant i divertida de la que 

us en parlarem al proper butlletí de febrer. 

- Reforç a l’aula.  A causa de l’elevat nombre 

d’alumnes que hi ha a 3r de primària, s’ha cregut 

convenient ampliar el contracte de la mestra 

Marina Pastor, que, a partir d’aquest mes de 

gener, farà unes hores setmanals de reforç als dos 

grups d’aquest nivell del cicle mitjà. 

- Mostra 2017. El Col·legi Sant Vicenç i la 

Fundació Educativa Esteve Casals vam estar 

presents a la XXXIII Mostra Comercial i Agrícola, 

organitzada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 

Horts dins dels diferents actes de la Festa Major 

d’hivern en honor del nostre patró, el diaca i 

màrtir sant Vicenç.  

 

Aquest any l’estand va obrir les portes a les 10 del 

matí del dissabte 21 de gener i les va tancar a les 7 

del vespre del diumenge dia 22. Tot i les 

inclemències del temps, vàrem comptar amb la 

col·laboració d’alguns pares, mares i mestres que 

van poder informar els visitants sobre la Jornada 

de Portes Obertes.  

També es va oferir un espai d’activitats manuals 

per a tots els nens i nenes que volguessin estar 

una estona a l’estand i un taller de maquillatge a 

càrrec d’un grup d’alumnes de sisè. El disseny de 

l’estand el va fer, un any més, la Comissió de 

Comunicació de l’AMPA.   

 

 
 

 

 

http://criatures.ara.cat/
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3. Informacions de les comissions de 

l’AMPA 

C. Escola - Família: Canvi de dates!! Hem decidit 

canviar la data del Sopar d’Estiu al següent 

dissabte, és a dir, al proper 10 de juny, degut a que 

el cap de setmana anterior serà pont a Barcelona 

(2a Pasqua), i com que sabem que molts pares 

treballeu a Barcelona l’hem posposat una 

setmana. 

C. Comunicació: Des de la comissió de 

comunicació hem treballat durant el mes de gener 

en la participació del centre a la XXIII Mostra 

d’Entitats de Sant Vicenç dels Horts, a la que hi 

vam assistir els passats dissabte 21 i diumenge 22 

de gener amb un estand ple activitats per als més 

petits i informació per a tots els interessats. 

Gràcies a tots/es els que vau col·laborar i/o ens 

vau passar a veure! 

Recordeu que al Twitter de l’escola podreu trobar 

imatges sobre aquest i d’altres esdeveniments. 

Podeu sumar-vos a la comunitat a la xarxa del 

Col·legi Sant Vicenç des del compte @csantvicens 

(https://twitter.com/csantvicens) 

En el proper mes encarem una important part del 

nostre treball a la Jornada de Portes Obertes, tot 

organitzant l’esdeveniment i preparant els 

materials corresponents. Us recordem que la JPO 

d’enguany tindrà lloc el proper 4 de març a les 

11h així com els dies 6, 8 i 14 a les 9.30h per 

poder veure l’escola en directe.  

 

Us agrairem que compartiu aquesta informació 

amb els vostres coneguts que creieu hi puguin 

estar interessats, de manera que puguin conèixer 

l’escola i així créixer tots junts! Trobareu més 

informació sobre la inscripció a les JPO a: 

www.csantvicens.cat/content/jornades-de-

portes-obertes-el-curs-20172018 

C. Menjador: Comencem un nou trimestre al 

menjador i us podem avançar que tenim 

preparades variades activitats i tallers per 

desenvolupar en el temps del migdia: prepararem 

el nostre menjador per l’arribada del Carnestoltes 

i tenir-lo a punt per l’Àpat especial, passarem una 

engrescadora i divertida setmana preparant 

l’arribada d’una nova edició de la Jornada 

Gastronòmica...  

Us volem també fer saber que seguint el projecte 

educatiu del nostre menjador sobre LA 

PARTICIPACIÓ INFANTIL estem treballant 

perquè els nens/es siguin partícips de la 

programació d’activitats al temps del migdia.  

Alguns cursos, com ara el de 4t, setmanalment 

planifica un joc escollit per tot el grup i decideixen 

amb la monitora el dia de la setmana per poder 

jugar-hi. Posteriorment tenen un espai programat 

per fer assemblea i valorar entre tots l’activitat.  

Les monitores del cicle infantil organitzen un dia a 

la setmana una roda de petits jocs per corre i 

moure’s al pati, espai a on els nens/es 

comparteixen aquesta activitat entre tots i s’ho 

passen molt bé.  

 

https://twitter.com/csantvicens
http://www.csantvicens.cat/content/jornades-de-portes-obertes-el-curs-20172018
http://www.csantvicens.cat/content/jornades-de-portes-obertes-el-curs-20172018
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A continuació us oferim un recull amb diferents 

fotografies sobre les activitats comentades: 

 
ENLLAÇ A  TOTES LES FOTOGRAFIES 

C. Reciclatge de Llibres: La Comissió de 

Reutilització es va reunir el passat 30 de gener.  

Els temes més destacats que es van tractar en 

aquesta reunió van ser: 

a) Naturals a 4t. Possiblement el llibre de naturals 

a 4t entrarà a formar part en el sistema de 

reciclatge tal i com s’ha fet aquest any a 3r. 

b) Diccionaris. Es preveu d’ampliar el reciclatge 

de diccionaris a 5è. En aquest curs, i donat que l’ús 

del diccionari és més aviat escàs, es decideix 

només de disposar de la meitat de diccionaris en 

una aula. Per exemple una aula amb 25 alumnes 

hauria de tenir uns 13 diccionaris. 

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! 

 

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! 

 

  

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/752y1jpoch49wh3/AACxwX7H3F_qd9YkghhcSjfNa?dl=0
mailto:ampa@csantvicens.cat

