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1. Premis al Col·legi Sant Vicenç 

El mes de maig ha estat un període ple de premis 

pel Col·legi Sant Vicenç i tot el seu alumnat, que 

han vingut de mà de diferents reconeixements. Us 

ho expliquem breument a les següents línies: 

IV Jocs Florals de Catalunya: Els següents treballs 

d'alumnes del nostre centre han estat 

seleccionats per a la fase final territorial dels IV 

Jocs florals escolars de Catalunya: 

• EL CIRC, de  Julia Miralles Grao (2n B) 

• LA DURA REALITAT, de Ferran Alegre 

Casanova (6è A)  

 

Ens omple de satisfacció que aquests alumnes de 

la nostra escola hagin estat guardonats en la fase 

final d’aquest important certamen de l’àmbit 

territorial, en la categoria de Cicle inicial i Cicle 

superior.  Enhorabona! 

32è Concurs Literari Narcís Lunes: Destacable ha 

estat també la nostra participació al concurs 

literari de la nostra població, en la que hem 

obtingut 3 premis guanyadors en la categoria del 

Cicle superior. Molt bona feina! 

• Poesia (5è i 6è) “Som diferents” de Júlia 

Capella García  

• Prosa (5è i 6è) “La dura realitat” de Ferran 

Alegre Casanova  

• Accèssits: “L’incident que em va donar la 

llibertat“ de Marta Badosa De Gispert 

 

1. Premis al Col·legi Sant Vicenç 

2. Fundació Educativa Esteve Casals 

3. Informacions de les Comissions de l’AMPA  
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11è Concurs Literari del Col·legi Sant Vicenç: 

Tanmateix, nombrem a continuació els premiats 

en el nostre i estimat concurs literari, que ja 

arriba a la seva onzena edició.  Moltes felicitats! 

Modalitats Premi Categories 

CICLE INICIAL 

POESIA 
Guanyador Laia Ferrés 

Finalista Jordi Rico 

PROSA 
Guanyador Isona Pastor 

Finalista Aina Hinojosa 

CICLE MITJÀ 

POESIA 
Guanyador Dani Francisco 

Finalista Roger Carreté 

PROSA 
Guanyador Genís Franco 

Finalista Ferran Capdevila 

CÒMIC 
Guanyador Èlia Gamero 

Finalista Judith Jiménez 

CICLE SUPERIOR 

POESIA 
Guanyador Ainhoa López 

Finalista Josep Ferrés 

PROSA 
Guanyador Rita Roig 

Finalista Gisela Portolés 

ADULTS 

POESIA 
Guanyador Jordi González 

Finalista Raquel Marín 

PROSA Guanyador Amanda Rodríguez  

Premi especial del VÍDEOMAT 2017:  

Aquest curs els i les alumnes de 2n han participat 

en l’última edició del vídeoMAT, un projecte en el 

qual els alumnes creen vídeos on es responen 

preguntes que posen de manifest aplicacions de 

les matemàtiques o la seva presència en l’entorn. 

L’alumnat, juntament amb les seves tutores, Núria 

Folqué, Helena Baca i Marta Fernández, no van 

voler desaprofitar l’ocasió per a presentar-hi el 

seu projecte “Quant peix consumim els i les 

alumnes de primària del Col·legi Sant Vicenç?”, on 

fent servir les matemàtiques amb un seguit de 

càlculs, mitjanes, tants per cent, gràfics, etc... van 

poder respondre a la pregunta, i van proposar 

també accions per millorar la nostra dieta segons 

la piràmide dels aliments. 

Gràcies a l’ajuda de l’Esperanza Moreno, membre 

de l’Àrea d’Imatge i Comunicació de l’escola,  els 

concursants van enregistrar tot el procés, van 

explicar les conclusions extretes després de tota 

la tasca realitzada i van publicar el vídeo a 

Youtube per poder-lo compartir i fer partícip a 

tothom del seu treball (el https://goo.gl/OMeXl6). 

Per acabar l’aventura, el jurat del vídeoMAT 

2017, format per representants d’entitats com el 

CESIRE, el Museu de Matemàtiques de Catalunya 

(MMACA), la Societat Catalana de Matemàtiques 

(SCM) o la Federació d’Entitats per a l’Ens. de les 

Matemàtiques de Catalunya (FEEMCAT), entre 

d’altres, ens va concedir un premi especial com a 

guanyadors de la votació popular. Enhorabona! 

 

https://goo.gl/OMeXl6
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Concurs de Matemàtiques: Felicitem també el 

Guillem Olaya, de 4t i a la Montserrat Folqué de 

6è que es van classificar per realitzar la prova de 

la fase final autonòmica del concurs nacional de 

matemàtiques “Pangea”.  Molt bona feina! 

Recordem també l’alumnat que en la diada de 

matemàtiques, realitzada el 12 de maig, van 

demostrar la seva gran capacitat en aquesta àrea 

competencial i que, animats pels seus companys 

de classe, van aconseguir ser els primers en els 

concursos corresponents als cicles inicial i 

superior: Hugo Escriche (1r), Isona Pastor (2n), 

Miriam Moreno (5è) i Montserrat Folqué (6è). 

 

2. Fundació Educativa Esteve Casals 

A continuació, us oferim un breu resum de 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 en aquest període. 

 

Consell Escolar. El 24 de maig passat es va reunir 

el Consell Escolar del Col·legi Sant Vicenç. Joan 

Capdevila, en representació del Patronat de la 

Fundació, va ser un dels assistents a la reunió. Es 

van tractar els següents punts: 

- Informació de les dades de preinscripció del curs 

20217-2018. Tal com us vàrem informar en el 

butlletí del mes d’abril, el Col·legi Sant Vicenç va 

rebre 65 sol·licituds de preinscripció a P3. A causa 

d’empat de punts, es va haver de fer un sorteig 

com a conseqüència del qual, lamentablement, 15 

famílies han vist esvaïdes les seves opcions 

d’entrar al nostre centre. També es va comentar 

que, per respecte a la resta d’escoles de Sant 

Vicenç, no es demanarà cap increment de ràtio (la 

ràtio actual en la majoria de les classes del nostre 

centre és de 25 alumnes per aula). 

- Ajudes a les famílies del Col·legi Sant Vicenç. Pel 

curs 2017-2018, el Patronat va aprovar una sèrie 

d’ajudes a les famílies de l’escola. La primera 

beneficia els alumnes de P3 -que entren a l’escola 

i que han de fer una despesa econòmica més gran-

, als quals se’ls facilitarà la compra de la roba i dels 

“llibres” necessaris. Aquesta mesura es va 

prendre per ajudar a revertir el baix nombre de 

preinscripcions del curs passat, que podria haver 

portat al tancament d’una línia a la nostra escola. 

No és l’única raó, però segurament és un factor 

més que ha contribuït a incrementar el nombre de 

preinscripcions.  

Per a la resta de famílies de l’escola també es farà 

un descompte a partir del 3r fill/a matriculat al 

nostre centre. 
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- Dies de lliure disposició i jornada intensiva. Tal 

com s’ha fet aquest curs, es demanaran tres dies 

de jornada intensiva. És a dir, que l’últim dia de 

cada trimestre les classes acabaran a les 13.00 h.  

Ja sabeu que l’escola ofereix un servei d’acollida 

per als nens i nenes fins a les 17.00 h per a les 

famílies que no podeu tenir els vostres fills i filles 

a casa durant aquesta franja horària. Si el 

necessiteu de cara al proper dimecres 21 de juny, 

us hi podeu apuntar aquí: https://goo.gl/IFCCSt 

Respecte als dies de lliure disposició del curs 

2017-2018, tot i que estem pendents de la 

publicació del calendari escolar per part de 

l’Ajuntament, es van aprovar les següents dates: 

13 d’octubre (2017), 7 de desembre (2017), 30 

d’abril (2018) i 21 de maig (2018). Un cop tinguem 

els dies aprovats per l’Ajuntament, us els farem 

arribar. 

- Aprovació dels preus. El curs que ve es 

mantindran els mateixos preus de les quotes que 

la Fundació havia fixat per al curs 2016-2017; 

tampoc no experimentarà cap variació el preu de 

la resta de serveis (acollida, extraescolars...).  

- Equip Directiu. El curs 2017-2018, si el Patronat 

ho aprova, hi haurà un canvi en l’Equip Directiu: 

per petició pròpia, Luis Oriol Castilla (actual cap 

d’estudis de primària) serà substituït per Manel 

Vidal. La resta de membres de l’Equip Directiu 

proposarà la seva renovació al titular del centre 

(Patronat). 

- Projecte Jump Math. El proper curs l’escola 

entrarà en el projecte Jump Math.  

És un programa innovador que té com a objectiu 

ajudar els alumnes a aprendre les matemàtiques 

d’una forma dinàmica i creativa. La implantació es 

farà de P5 a 5è de primària, i el curs 2018-2019 

també s’estendrà a 6è. Us invitem a visitar 

aquesta pàgina web on s’expliquen més detalls 

sobre l’esmentat projecte: http://jumpmath.es. 

- A proposta de l’Equip Directiu, per al curs vinent 

es vol contractar un mestre/a amb l’especialitat 

d’audició i llenguatge per augmentar el suport 

que fa el DPO a l’alumnat amb necessitats 

educatives, tant a infantil com a primària. 

La dedicació d'una sola mestra d’educació 

especial a l'escola és insuficient per a atendre tots 

els alumnes amb dificultats d'aprenentatge. Per 

tal d’obtenir el màxim d’hores possible d’aquest 

recurs docent -jornada completa-, es prescindirà 

del servei de logopèdia que actualment ofereix 

l’escola. Tot i que es reconeix certa eficàcia en 

alguns alumnes, creiem més convenient derivar 

externament els casos d’alumnes amb problemes 

importants de parla i llenguatge.  

A més de seguir atenent els nens i nenes amb 

dificultats lleus en la parla, la mestra d’audició i 

llenguatge s’ocuparà del treball de detecció i 

prevenció i de programar activitats educatives de 

suport en coordinació amb els tutors/es. 

- Alarma a l’escola i videovigilància. Aquest mes 

de maig s’han afegit nous sensors per a l’alarma 

de l’escola. Igualment s’ha instal·lat una càmera 

de vídeo que enregistrarà imatges del que passa a 

l’escola fora de l’horari lectiu. En cap cas no 

s’enregistraran imatges dels nostres alumnes.  

https://goo.gl/IFCCSt
http://jumpmath.es/
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L’objectiu és evitar l’accés incontrolat a les 

instal·lacions fora de l’horari escolar. 

- Concurs de fotografia. Aquest mes de maig s’ha 

convocat el III Concurs de Fotografia del Col·legi 

Sant Vicenç.  Els guanyadors/es han estat:  

Categoria infantil: 

1r premi: Àlex Moreno Rodríguez, sota el 

pseudònim de Clicki, amb la fotografia 

anomenada “Temps de cireres en família”. 

 

2n premi: Francesc Pastor Folqué, sota el 

pseudònim de Csec Narf, amb la fotografia 

anomenada “Dominó”. 

 

 

3r premi: José Díaz Rodríguez, sota el pseudònim 

de L’inventor, amb la fotografia anomenada “La 

vaca que dorm”. 

 

Categoria d’adults. Miquel Àngel Olaya, sota el 

pseudònim de Gomi, amb la fotografia “Tradició”. 

 

Moltes felicitats i gràcies a tots/es els  que hi heu 

participat amb les vostres fotos! 
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- Ajudes escolars. Durant la primera quinzena de 

juny  ha sotir la convocatòria de les ajudes per al 

curs 2017-2018 destinades a les famílies que 

passen dificultats econòmiques. Us vam enviar un 

correu amb tota la informació, on podreu 

consultar les dates i la documentació importants 

per poder demanar aquestes ajudes. 

3. Informacions de les comissions de 

l’AMPA 

C. Escola - Família: El passat 7 de maig vam fer la 

tradicional Bicicletada . Tot i coincidir amb el dia 

de la mare, vam ser 116 participants, dels quals, 

78 van fer el recorregut del riu fins a Sant Boi de 

Llobregat, i la resta, el recorregut urbà.  Aquest 

últim recorregut varia cada any en funció del que 

permet el departament de mobilitat del poble, per 

això demanem disculpes pels canvis que patiu.  

A més, vam fer uns 80 entrepans de botifarra per 

recuperar forces després de l’activitat, i cada nen 

participant va rebre un parell d’obsequis: un buff 

de dimoniets simpàtics i un altre obsequi que ells 

mateixos escollien: una motxilla o una nevereta 

per a dur llaunes. També vam enviar una enquesta 

als participants perquè ens ajudin a millorar de 

cara a futures edicions de la bicicletada.  

Com cada festa, demanem voluntaris precisament 

per intentar controlar tot, però s’arriba on 

s’arriba, i potser hi havia grups en els quals no hi 

havia cap responsable. Tot i així, remarquem que 

cada pare/mare ha de ser responsable dels seus 

fills, que en cap cas l’AMPAes fa càrrec de cap 

nen, ja que sempre han d’anar acompanyats d’un 

adult. Fotografies:  https://goo.gl/oNc7ec 

C. Casal d’Estiu: Dimecres 17 de maig es va 

realitzar la reunió del casal per informar a les 

famílies de les activitats que es duran a terme 

durant el període del casal i per aclarir dubtes i 

inquietuds que tinguin les famílies. Teniu tota la 

informació al respecte per fer la inscripció a la 

web de l’escola: http://www.csantvicens.cat 

C. Menjador: El 17 de maig vam celebrar el Dia 

Mundial del Reciclatge i es van preparar i jugar a 

jocs amb material reciclat. Van sortir variades 

propostes: els nens/es d’infantil van preparar 

unes bitlles amb ampolles d’aigua guarnides amb 

gomets i plenes de sorra i després hi van jugar 

tots plegats. A primària es va jugar al tres en 

ratlla, van caminar amb esclops fets amb llaunes 

pintades, van fer punteria amb unes anelles...i tot 

amb material reciclat. Va ser una dia molt original. 

 

D’altra banda, la setmana del 22 al 26 de maig 

vam dedicar-la a conèixer Tailàndia, la seva 

cultura, les seves costums i tradicions. Al voltant 

seu, es van preparar variades activitats: 

https://goo.gl/oNc7ec
http://www.csantvicens.cat/
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- Els nens i nenes d’infantil van pintar un collaret 

amb un elefant tailandès per portar el dia del 

dinar especial i les monitores els hi van parlar 

durant aquests dies del país, les seves costums, la 

bandera... 

- De 1r a 3r van jugar mitjançant una sopa de 

lletres a conèixer també una mica aquest país i el 

dia del dinar especial es van guarnir de 

tailandesos i van participar en un taller de 

pentinats amb flors i maquillatge al pati. 

- De 4t a 6è es van preparar uns tallers al pati per 

fer diademes, braçalets de colors amb goma eva...  

 
Finalment, per tancar la setmana, el divendres 26 

es va celebrar l’àpat especial de la Jornada 

gastronòmica de Tailàndia i vam menjar Rotllets 

asiàtics, Pad Thai de pollastre i un boníssim batut 

casolà de coco i plàtan de postres. Novament hi va 

haver molt bona participació i s’ho van passar 

molt i molt bé.  

A continuació us en deixem un recull fotogràfic 

dels dos dies especials: https://goo.gl/6sTxjy 

C. Extraescolars: Respecte a les activitats 

extraescolars, hem acabat el curs amb 203 

inscripcions i el vam iniciar amb 185. Els mesos en 

que més inscripcions hem tingut han estat el 

desembre i gener, amb 208 inscrits. 

Les activitats de final de curs van anar molt bé. Hi 

van participar força pares i mares i, a més, se’ls va 

regalar una motxilla que els va agradar molt! 

Comissió de Reutilització de llibres: El passat 15 

de maig la comissió va explicar a les famílies que 

actualment tenen els seus fills o filles a 2n el 

funcionament del sistema de reciclatge de llibres, 

donat que tot l’alumnat de 2n entrarà a formar 

part del sistema de reutilització el proper curs. 

A banda d’això, les principals novetats pel curs 

17-18 són les següents: 

a) El llibre de Naturals serà de reciclatge a 4t, 5è i 

6è. A 3r el llibre de Naturals ja ha començat a ser 

de reciclatge aquest curs 16-17. 

b) El llibre de Socials de 6è serà de reciclatge. 

c) Els diccionaris estaran a reciclatge de 3r a 5è. 

La novetat és que hi hauran 15 diccionaris per 

aula ja que només es faran servir per consultes 

puntuals. 

d) Els llibres de matemàtiques (de 3r a 5è) 

sortiran del sistema de reciclatge perquè l’escola 

començarà el projecte Jump Math. En aquest 

projecte no és possible el reciclatge dels llibres.  

e) Quota. La quota de reciclatge pel curs 17-18 

serà de 44€. 

https://goo.gl/6sTxjy
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Com ve sent habitual, a finals de juny 

començarem la campanya de revisió del llibres a 

la qual ja us hem convidat a tots/es per correu 

electrònic. 

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. Agrairíem que us animéssiu a 

formar part de l’Ampa.   

Animeu-vos a formar part de l’AMPA! 
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