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1. Jornada de Portes Obertes 

El dissabte 4 de març va tenir lloc al nostre centre 

la Jornada de Portes Obertes de cara al curs 

2017/18, en què els membres de la comunitat 

educativa vam poder copsar l’atracció que genera 

la nostra oferta educativa a tantes famílies de la 

nostra població.  

 

En el submarí, que era ple de gent, vam poder 

exposar el nostre Projecte educatiu i els serveis 

que oferim. A més, els assistents també van poder 

veure el vídeo de la JPO. Si no l’heu vist, el podeu 

trobar al Canal de Youtube del Col·legi Sant 

Vicenç (Enllaç: http://bit.ly/2nOm4OY). 

Un cop ateses les consultes dels assistents els 

vam convidar a visitar les instal·lacions i a 

participar a la Festa del Cole que va organitzar 

l’AMPA, i de la que parlem amb més detall en la 

seva secció del butlletí.  

 
Posteriorment, es va oferir a les famílies la 

realització d’una visita en horari lectiu, en tres 

dies determinats (6, 8 i 14 de març) que van ser 

molt ben valorades en general, i amb els quals van 

poder conèixer el dia a dia de la nostra escola. 

Agraïm la col·laboració de tots i a totes els que 

van ajudar a organitzar i participar en les JPO. 

Moltes gràcies per fer-ho possible! 

1. Jornada de Portes Obertes 

2. Fundació Educativa Esteve Casals 

3. Informacions de les Comissions de l’AMPA  

http://bit.ly/2nOm4OY
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2. Fundació Educativa Esteve Casals 

En aquest apartat del butlletí el Patronat de la 

Fundació Educativa Esteve Casals us fa un recull 

de les principals activitats que la Fundació ha 

promogut durant el mes de març.  

- Preinscripcions per al curs 2017-2018. El passat 

23 de març va començar el període de 

preinscripcions per al curs 2017-2018.  

Un any més, el Col·legi Sant Vicenç ofereix 50 

places a P3 que esperem omplir amb les 

preinscripcions de les famílies que ja tenen 

germans al centre, com també amb noves famílies. 

Per a nosaltres és important poder omplir tant les 

dues aules de P3 com les de la resta de cursos on 

encara hi ha places lliures. L’escola concertada, a 

diferència de la pública, necessita les aportacions 

econòmiques de les famílies per a poder oferir 

una educació de qualitat als nostres alumnes. 

 

- Escola de Pares. Aquest 6 d’abril, a les 17.15 h, 

ha tingut lloc la darrera xerrada de l’Escola de 

Pares. El títol de la xerrada és “Al·lèrgies i 

intoleràncies alimentàries”, a càrrec de la Dra. 

Marisa Ridao i la infermera Silvia Rietti, ambdues 

de l’Àrea Bàsica de Salut. 

-Reformes al pati. Durant aquest mes de març 

s’han fet un parell d’intervencions al pati 

d’infantil: s’ha arreglat el terra de goma que hi ha 

al voltant del tobogan i s’han instal·lat unes taules 

que fan de cuineta per als més petits. En els 

propers mesos es preveuen fer més 

intervencions, de què us mantindrem informats. 

- Aula polivalent a infantil. En l’enllaç de sota 

podeu veure les fotos de la nova aula polivalent 

que ja poden gaudir els nostres alumnes d’infantil. 

Des del Patronat de la Fundació agraïm la 

col·laboració desinteresada de l’Anna Cuadrado 

que ha estat treballant per fer possible aquest 

nou espai pel Col·legi Sant Vicenç.  

Àlbum de fotos de l’aula: http://bit.ly/2nOoSvr 

 

 

http://bit.ly/2nOoSvr
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- Segon aniversari del canvi de titularitat. Fa dos 

anys, el 25 de març de 2015, es va fer efectiu el 

canvi de titularitat de la nostra escola, que fins 

llavors havia estat gestionada per l’Associació 

Catòlica de Pares de Família (ACPF). Demanem a 

Déu que ens ajudi a millorar la qualitat de 

l’educació a la nostra escola, amb vista a 

continuar oferint un bon servei a les famílies de 

Sant Vicenç dels Horts.  

- Tot va bé! Ara fa un any, el 9 de març de 2016, 

que ens va deixar el nostre estimat Lluís Bosch. 

L’escola vol fer-se ressò del primer aniversari de 

la seva mort. Lluís, sempre et tindrem present; 

mai no et podrem agrair prou tot el que vas fer 

per la nostra escola. 

3. Informacions de les comissions de 

l’AMPA 

C. Escola - Família: Aquest mes de març ens han 

coincidit 2 festes!  

La primera va tenir lloc dissabte 4 de març, quan 

vam celebrar la Festa del Cole coincidint amb la 

Jornada de Portes Obertes. En aquesta ocasió 

teníem preparats 3 inflables, però el vent ens va 

jugar una mala passada i només vam poder 

muntar el més petit. A part, però, vam oferir els 

nostres tallers i activitats, i oferíem la possibilitat 

de dinar a l’escola un entrepà de botifarra. En vam 

fer uns 100 aproximadament!  

Al cap de 3 setmanes, vam fer la nostra Festa de la 

Primavera, que aquest cop si era un diumenge, i 

vam tenir millor temps. Vam podem disposar 

d’una pista americana, un gran inflable, on els 

nens s’ho passen d’allò més bé, vam fer tallers 

nous, i com ja és habitual, ens vam quedar a dinar 

entrepans de botifarra.  

Una de les activitats consistia en fer una flor que 

els nens portaven penjada al coll, i amb cada 

activitat els hi posàvem un segell, quan acabaven, 

recollien un petit detall primaveral. Així, aquest 

cop vam decidir que els nens i nenes fossin 

jardiners des del començament, pel que els vam 

regalar un petit test amb llavors i sorra per tal que 

les plantin i les cuidin, serà una sorpresa el que 

pugui sortir!! Esperem que a tots/es us surtin 

unes flors ben maques!! 

 

Volem agrair la col·laboració d’exalumnes de 1r 

de la ESO i als pares i mares voluntaris que ens 

ajuden a muntar els tallers i activitats. Gràcies a 

tots/es! Ja sabeu que, quants més voluntaris, més 

activitats diferents podrem fer per que els 

nostres fills i filles passin estones agradables. 

Podeu veure fotos de la festa al següent enllaç: 

http://bit.ly/2ngiSQ1 

Us recordem que la propera activitat de l’Ampa 

serà la festa de la Bicicleta, el proper diumenge 7 

de maig. Us hi esperem!! 

http://bit.ly/2ngiSQ1


 

 

BUTLLETÍ 

a les famílies 
#52
1 

 

 

MARÇ 2017 

 

C. Casal d’Estiu: Com ja us hem comentat aquest 

any pel casal d’estiu tornarem a col·laborar amb 

l’escola de teatre El Bitxo. S’estan ultimant els 

detalls per fer-nos arribar el més aviat possible el 

tríptic amb tota la informació que els pares i 

mares necessitem: activitats, horaris, excursions, 

preus,... Quan ho sapiguem us ho farem saber. 

C. Menjador: La setmana del 13 al 16 de març 

vam celebrar la Setmana temàtica d’Egipte i vam 

dedicar-la a conèixer Egipte, la seva cultura, les 

seves costums i tradicions amb la cloenda el dia 

16 de l’Àpat especial d’aquesta nova Jornada 

Gastronòmica. Es van preparar variades 

activitats: tallers, gimcanes, jeroglífics, cançons...  

Els nens/es de P4 i P5 van participar en un taller 

per preparar les diademes egípcies que portarien 

durant l’Àpat especial, també les seves monitores 

els hi van parlar sobre Egipte i fins i tot uns quants 

van aprendre una cançó que van compartir amb el 

grup de P3 que van gaudir també d’aquesta 

setmana amb petites ressenyes que els hi feia la 

seva monitora sobre aquest país. 

Els nens/es de 1r a 3r van treballar en un taller 

per confeccionar un collaret a on hi duien escrit el 

seu nom en egipci utilitzant uns alfabets que els hi 

van preparar les seves monitores. 

Els grups de 4t i 5è van passar-ho molt bé 

resolent els enigmes i jeroglífics a partir d’una 

engrescadora gimcana pel pati. 

Un grup de 6è va preparar un joc de jeroglífics 

amagats pel pati en el que hi participarien la resta 

de companys del seu curs i també un taller de 

diademes i collarets egipcis. 

Finalment el dijous 16 de març va arribar el dia 

del tant esperat àpat especial a on vam menjar de 

primer Pita de pollastre amb salsa de iogurt, de 

segon lluç arrebossat a l’egípcia amb guarnició 

d’arròs i de postre, una boníssima coca casolana 

(Harisa) per llepar-se els dits!! 

 
Tots van passar-ho molt bé compartint amb els 

companys aquest extraordinari menú.  

A continuació teniu un recull de fotografies sobre 

les diferents activitats organitzades durant la 

setmana temàtica d’Egipte: http://bit.ly/2odxnD4 

C. Reciclatge de Llibres: La Comissió de 

Reutilització ha començat a treballar en una 

previsió de compra de llibres a partir de 

l’avaluació dels llibres actuals que es va fer a finals 

del curs 15-16. El proper curs la nostra intenció és 

retirar de la circulació els llibres que encara tenim 

de l’any 2011 (ja tenen més de 6 anys).  

També comunicar-vos que a mitjans de maig es 

farà una reunió informativa amb els pares i mares 

de 2n, que el proper curs 17-18 entraran a formar 

part del sistema de reciclatge; ja us informarem 

del dia exacte. 

http://bit.ly/2odxnD4
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Altres informacions: El passat divendres 17 de 

març vam tenir un dels dies de lliure disposició en 

el que vam oferir de nou un servei d’acollida, i al 

que finalment van assistir 9 alumnes. Encara que 

no vam arribar al mínim establert, vam decidir 

tirar endavant el servei pel poc temps que us 

havíem donat per reaccionar. Heu de tenir en 

compte que establim un termini per decidir si es 

fa o no el servei, ja que ens hem trobat casos de 

gent que s’apunta passat el termini i, si realment 

estàveu interessats, no ho heu de deixar passar 

tant de temps ja que pot ser decisiu a l’hora de fer 

o no el servei. És un servei que ens el fan monitors 

de l’esplai i els hem de contractar, per això 

necessitem el mínim d’assistència.  

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.  

Ja estem acabant el segon trimestre, pel que 

entrem a la recta final del curs i, com ja us vam 

comentar en un butlletí anterior, una de les mares 

de la comissió d’extraescolars deixarà l’escola, 

així que necessitem algun pare o mare que li faci 

el relleu, i seria bo que abans de marxar poguéssiu 

coincidir algun dia per posar-vos al dia. Recordeu 

que els serveis que oferim als nostres nens son 

possibles per la dedicació de pares i mares de les 

comissions de l’Ampa. 

Animeu-vos a formar part de l’AMPA! 
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