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1. Carnestoltes a l’escola 

Com cada any, a l’escola hem celebrat aquesta 

alegre i animada festa amb les disfresses 

confeccionades pels mestres i alumnes, i que 

malauradament no vam poder lluir en la rua per 

culpa del mal temps. Tot i això, si vam tenir festa 

al submarí per l’alumnat de cicle mitjà i superior, 

que van oferir les actuacions musicals preparades 

prèviament a les seves aules, amb nervis, emoció i, 

sobretot, alegria i bona companyonia! 

 

Per als alumnes més petits, el dimecres de cendra 

vam acomiadar el rei Carnestoltes amb una festa 

d’animació amb els infants, mestres i pares 

d’infantil i cicle inicial, ballant al pati amb la 

música d’un grup d’animació de luxe format per la 

Marina Pastor (veu), en Jaume Folqué (veu i 

guitarra), l’Andreu Potrony (veu i percussió) i en 

Josep Ferrés (teclat).  Va ser espectacular! 

Amb algunes cançons de sempre i altres 

d’actualitat, els intèrprets van fer passar una 

estona agradable i moguda a tots els participants, 

al llarg d’una tarda gairebé primaveral.  

 

La festa la vam acabar amb un bon berenar, una 

esplèndida xocolatada preparada per la Mari 

Carmen, la magnífica cuinera del nostre col·legi! 

 
No us perdeu les fotos de totes les disfresses al 

Twitter! (https://twitter.com/csantvicens).  

1. Carnestoltes a l’escola 

2. Primera Participació a la First Lego League (FLL) 

3. Fundació Educativa Esteve Casals 

4. Informacions de les Comissions de l’AMPA  

 

https://twitter.com/csantvicens
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2. Primera participació en la First Lego 

League (FLL) 

Enguany el nostre col·legi ha participat per 

primera vegada a la First Lego League (FLL); una 

competició de caràcter lúdic i acadèmic que es ve 

realitzant des de l’any 1988 als Estats Units i que, 

des d’aleshores, ha crescut ràpidament fins a 

convertir-se en un programa internacional de 

gran èxit. 

Això ha estat possible gràcies a les famílies dels 

alumnes de l’activitat extraescolar de Robòtica, 

que el passat 24 de febrer els van acompanyar a la 

ciutat de Lleida per celebrar la 2a edició del 

torneig classificatori de la Jr. FLL, adreçada a nois 

de 6 a 9 anys, i la 6a de la FLL per a joves. 

Els equips participants ja fa molt de temps que 

van preparar als seus col·legis i instituts la FLL. 

Concretament, els alumnes havien d’elaborar un 

Projecte Científic referent al repte anual que 

llença la FLL i que havien de defensar davant un 

tribunal d’experts el mateix dia de la competició i 

també havien de construir un robot mitjançant el 

sistema Lego Mindstorms  que els permetria 

prendre part en la prova de robòtica en la que 

havien de resoldre una sèrie de missions diferents 

en tres rondes de dos minuts i mig. 

La competició FLL de Lleida ha comptat enguany 

amb la participació de 37 equips (FLL i FLL Jr.), 

amb un total de 257 nens i nenes de 32 col·legis i 

instituts. El nostre col·legi va quedar en la meitat 

de la classificació; felicitats a tots i a totes les 

participants pel resultat! 

3. 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 7 de febrer Anna 

Manso va fer una xerrada molt interessant 

titulada “La pitjor mare del món”. 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. 

 

- Jornada de Portes Obertes 2017. El passat 

dissabte 4 de març es va fer la ja tradicional 

Jornada de Portes Obertes per a les famílies que 

vulguin conèixer la nostra escola. A més, aquest 

any també s’ha ofert a les famílies la possibilitat 

de conèixer l’escola durant l’horari lectiu en 

diferents dies de visita: 6, 8 i 14 de març. 
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- Reformes al pati. Durant aquest mes de febrer 

s’ha ampliat el sorral del pati d’infantil i també 

s’ha instal·lat un rètol a la façana de l’edifici 

escolar que dóna al pati. Aquestes actuacions 

estan emmarcades en el projecte de reforma del 

pati que es va iniciar ara fa un any. En els propers 

mesos es preveuen fer més intervencions. 

 

- Aula polivalent a infantil. Aquest mes de febrer, i 

gràcies al disseny d’Ana Cuadrado (mare de 

l’escola), s’ha emprès la reforma de l’antiga 

biblioteca a fi d’oferir un espai polivalent on els 

nens i nenes d’educació infantil puguin 

desenvolupar activitats diverses: música, 

robòtica, audiovisuals, migdiada dels més 

menuts...  

- Trobada amb els Salesians. El passat  15 de 

febrer Mª Àngels Pavón -responsable del Servei 

d’Assessorament Psicopedagògic Salesians- i Eva 

Aguiló -directora i titular de Salesians Sant 

Vicenç- van reunir-se amb un grup de pares i 

mares de 6è per explicar-los els canvis que 

representa passar de la primària a la secundària. 

A més, també ens van parlar del projecte educatiu 

de Salesians Sant Vicenç. L’escola valora 

positivament aquesta trobada, i, de moment, les 

opinions que hem recollit ens encoratgen a 

establir com a habituals aquest tipus de reunions. 

4. Informacions de les comissions de 

l’AMPA 

C. Escola - Família: Durant aquest mes de febrer 

hem preparat la “Festa del l’escola” que va 

coincidir amb la Jornada de Portes Obertes del 

passat 4 de març. Comentar-vos també que 

col·laboraran amb nosaltres diversos exalumnes 

de 1r d'ESO que encara volen estar lligats a la 

nostra escola. Un projecte molt interessant! 

C. Extraescolars: Com us hem explicat a l’inici del 

butlletí, el passat 25 de febrer un grup d’alumnes 

del nostre centre de 5è i 6è, que fan l’activitat de 

Robòtica, van participar per primer cop en el 

torneig classificatori de la First Lego League (FLL) 

a Lleida: tot un repte internacional que pretén 

despertar l’interès dels joves per la ciència i la 

tecnologia, desafiant-los a pensar com a científics 

i enginyers.  

El repte d’aquesta temporada era “Animal Allies”  

i tots els equips van haver de presentar un 

Projecte científic amb una solució innovadora que 

resolgués un problema real relacionat amb el món 

animal. A més van haver de dissenyar, construir i 

programar robots utilitzant la tecnologia de 

LEGO MINDSTORMS, per resoldre una sèrie de 

missions en un tauler de joc. Va ser tota una 

experiència i vam aprendre moltíssim! 
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L’equip que s’ha presentat ha estat format per: 

Ariadna García, Dennis Maestre, Kiril Giralt, 

Fernando Serrano, Aida i Pau Serra (entrenador) i 

es diu ROBOCOP.  

 
El seu Projecte científic s’anomena “Parc 

d’atraccions amb animals” i consisteix en aprofitar 

les característiques dels animals per tal de poder 

fer un parc d’atraccions on hi puguin interactuar 

els animals amb les persones fent allò que més els 

hi agrada, d’aquesta manera podem conèixer 

millor als animal i alhora ens ho podem passar 

d’allò més bé. Malgrat no classificar-se per la Gran 

Final FLL Espanya, volem felicitar a tot l’equip per 

l’esforç i treball en equip realitzat. 

 

C. Menjador: Durant aquest mes hem preparat 

l’arribada del Carnestoltes al menjador amb la 

cloenda de l’àpat especial el passat 24 de febrer: 

una crema de porro i patata de primer, una 

boníssima pizza de pernil a continuació i, per 

acabar, pastís de xocolata... per llepar-se els dits!! 

A més, els diferents grups d’alumnes han 

participat d’un taller de màscares. Algunes d’elles 

han estat uns dies exposades al menjador per 

decorar-lo per l’àpat especial. Tots ells han fet una 

gran feina i us volem convidar a veure les 

fotografies de les originals i divertides màscares 

que van preparar. 

 

També us volem informar que durant el temps de 

lleure del menjador hem engegat un taller de 

papiroflèxia al pati obert a tots els nens/es que 

tinguin ganes de participar-hi.  

A continuació us oferim unes fotografies sobre les 

diferents activitats organitzades durant aquest 

mes de febrer: https://goo.gl/Nz8uMw 

 

https://goo.gl/Nz8uMw
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C. Reciclatge de Llibres: 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, el folreu per evitar el seu 

deteriorament. Cuidar els llibres és un benifici per 

tots; com més ben cuidats estan els llibres menys 

diners haurem de gastar per comprar-ne de nous. 

Gràcies per la vostra col·laboració! 

A banda del que us hem explicat, l'AMPA també 

va organitzar el servei d'acollida del passat 27 de 

febrer, coincidint amb el dia de lliure disposició 

del dilluns de carnestoltes, però finalment no es 

va poder dur a terme per falta d'assistents. 

Esperem que les famílies que necessitaven el 

servei ho poguessin solucionar. 

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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