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1. Informacions del Col·legi Sant 

Vicenç i dates d’inici de curs 

En aquestes línies compartim diverses notícies i 

informacions d’interès que han tingut lloc al juny: 

Reunió per a famílies dels futurs alumnes de P3: 

El passat 6 de juny, els pares i mares dels nostres 

futurs alumnes de P3 del curs 2017-18 varen 

poder assistir a una reunió informativa a la 

biblioteca Ramon Folch, mitjançant la qual també 

se’ls va donar la benvinguda al nostre centre 

educatiu. A tots i a totes, us esperem al setembre 

amb els braços ben oberts. Benvinguts i 

benvingudes, grans i petits! 

Activitats de final de curs: En els darrers dies del 

curs, la biblioteca de l’escola ha estat el lloc ideal 

–una mica més fresquet que les aules- per a 

celebrar les finals del 2n Torneig Mundial 

d’Escacs Marcials, de Càlcul mental de CM i de la 

Marató de sudokus “Abebe Bikila”. Esperem que 

hagueu aprés molt! Aquí en tenim algunes fotos:  

 

 

 

Biblioglífics i Superlògic: El nostre alumne Xavier 

Folqué de 5è s’ha proclamat aquest curs 

guanyador de la Champollions Cup, en 

aconseguir desxifrar 144 Biblioglífics en castellà i 

català: tot un repte superat en escreix! Un altre 

dels reptes que desafien l’alumnat a la biblioteca 

Ramon Folch des d’enguany són els Superlògics 

(creats per David Ferrés): problemes que 

estimulen el raonament lògic amb l’objectiu de 

trobar-ne la solució. Enhorabona i endavant! 

1. Informacions del Col·legi Sant Vicenç i dates d’inici de curs 

2. Fundació Educativa Esteve Casals 

3. Informacions de les Comissions de l’AMPA  
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Vers de cada dia: L’antologia poètica Llum alba 

(amb poemes de J.V. Foix, Joan Maragall, Gabriel 

Ferrater, Montserrat Abelló, Narcís Lunes, 

Joaquim Pastor i d’altres) i algunes composicions 

de Federico García Lorca han estat la font 

d’inspiració per a la iniciativa Vers de cada dia del 

curs que ara finalitza. Així doncs, alumnes grans, 

mitjans i petits han pogut conèixer i gaudir de les 

creacions de grans poetes, que també hem 

compartit diàriament amb tots vosaltres al nostre 

compte de Twitter: @csantvicens. Esperem que 

n’hagueu gaudit tant com nosaltres! 

Agraïments: Des del Departament de llengües-

Comissió de biblioteca volem agrair la tasca que 

han dut a terme de forma voluntària al llarg del 

curs l’Eulàlia Prat i la Núria Marín com a mares 

bibliotecàries, juntament amb Isabel Soneira i 

Auxili Roig- tot atenent els usuaris a les tardes a 

partir de les 17h, i col·laborant amb els mestres 

en aquelles activitats en què ha calgut un ajut.  

 

També donem les gràcies als alumnes de 6è i les 

seves respectives famílies per regalar-nos un lot 

de llibres de la col·lecció “El club de les vambes 

vermelles” d’Ana Punset com a obsequi de 

comiat de la nostra escola. Moltíssimes gràcies a 

tothom! 

Dates i informacions de l’inici de curs: En aquest 

quadre podreu trobar les dates importants de 

cara a l’inici del proper curs 2017-2018: 

Activitat Dates, horaris 

Reunió pares i 
mares de P3 

dimecres, 6 de 
setembre, a les 19h 

Reunió pares i 
mares de 1r curs de 
primària 

dijous, 7 de setembre, 
a les 19h 

Inici de les classes 

dimarts, 12 de 
setembre (horari de 
matí i tarda); l’alumnat 
de P3 fa l’adaptació 
dimarts i dimecres. 

Lliurament dels 
treballs d’estiu 

dimarts, 12 de 
setembre, a la classe 

Horari de secretaria 
de l’4 al 8 de 
setembre 

de 9 a 14h 

Recomanem que no assisteixin a les reunions 

d’inici de curs els/les nens/es, atès que no hi 

haurà servei d’acollida. 

Una vegada començat el curs, s’informarà de les 

dates de les reunions de pares i mares de la resta 

de cursos. 
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Les famílies que han reservat els llibres de text i 

no els han pagat per internet, han de recollir el 

codi de barres per fer-ne el pagament, de l’4 al 7 

de setembre a secretaria, en horari de 9 a 13h. 

Us recordem també que el primer dia de classe 

caldrà portar: 

 L’alumnat de P4 i P5: una motxilla sense 

rodes, un got de plàstic amb nansa i el nom 

marcat, una muda de recanvi, un paquet de 

tovalloletes humides i 4 fotos mida carnet. 

 L’alumnat del cicle inicial de primària (1r i 2n): 

una motxilla sense rodes i un estoig buit.  

 Els llibres de text s’entregaran el primer dia 

de classe directament a cada alumne. 

L’entrada i sortida dels alumnes de P4 i P5 es fa 

al pati d’infantil. 

2. Fundació Educativa Esteve Casals 

A continuació, us informem de les activitats 

principals que el Patronat de la Fundació ha 

promogut durant aquest mes de juny: 

Ajudes a les famílies 2017-2018: El passat 9 de 

juny es van publicar les bases i instruccions per a 

poder sol·licitar ajudes en les quotes que paguem 

les famílies per al curs 2017-2018 (i que podeu 

trobar aquí:  https://goo.gl/7n4Aet).  

Durant el curs 2016-2017 més de 22 famílies 

s’han beneficiat d’aquestes ajudes, amb un 

import total de 8.140€. Aquestes ajudes són 

descomptes que poden anar del 10% fins al 90%, 

depenent de la situació econòmica.  

Creiem que d’aquesta manera podrem ajudar les 

famílies que més ho necessiten. Els recursos per 

a poder donar aquests descomptes sortiran dels 

beneficis obtinguts per l’ús del pati, i també de 

les donacions que es puguin fer individualment.  

Totes les famílies interessades a fer donacions 

destinades a aquest sistema d’ajudes poden 

omplir aquest formulari: https://goo.gl/SUTKKa  

Un cop omplert, ens posarem en contacte amb 

vosaltres: Moltes gràcies! 

Reunió del Patronat; El passat 29 de juny es va 

reunir el Patronat en sessió ordinària per fer la 

valoració del curs 16-17. En aquesta reunió es 

van tractar diferent temes, dels que destaquem: 

 Canvi en el Patronat. Joaquim Pastor, mestre 

jubilat i des del 2013 membre del Patronat 

de la Fundació Educativa Esteve Casals, 

deixa de ser patró i secretari d’aquesta 

Fundació per petició expressa d’ell mateix. 

Profundament commogut, va expressar la 

seva gratitud per tots aquests anys que ha 

estat al servei de l’escola. Diferents patrons 

li van agrair tot el que ha fet per l’escola i 

durant aquests primers passos de la 

Fundació. Gràcies, Joaquim, per tot! Al 

començament de curs us informarem sobre 

la persona que substituirà en Joaquim. 

 

 Presentació dels pressupostos 2017-2018. 

En el decurs de la reunió es van presentar els 

pressupostos per al proper curs. La quota 

que paguem les famílies es manté igual que 

aquest curs; no hi haurà cap increment.  

 

https://goo.gl/7n4Aet
https://goo.gl/SUTKKa
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Des d’aquí valorem l’esforç que ha fet 

administració per quadrar els números sense 

afectar les quotes. Entre les inversions previstes 

més importants en l’apartat de les instal·lacions / 

equipaments, destaquem: 

o Millores en la xarxa WiFi de l’escola. 

o Desplegament de la plataforma G-suite. 

o Renovació de l’aula d’informàtica. 

o Compra de tauletes per a infantil. 

o Potenciar el projecte Lego Wedo 

(robòtica). 

o Millores en la il·luminació del teatre 

(“submarí”). 

o Renovació de la pàgina web. 

o Accions de màrqueting educatiu 

(EducaWeb). 

En l’àmbit de personal està previst incorporar 

una mestra d’educació especial, i també un 

tècnic responsable de gestionar el Departament 

d’Informàtica i Comunicacions. 

 Renovació de l’Equip Directiu. Luis Oriol 

Castilla deixarà de formar part de l’Equip 

Directiu com a cap d’estudis de primària, i 

serà tutor del cicle mitjà. El nou cap d’estudis 

de primària serà Manel Vidal. Agraïm els anys 

dedicats per en Luis Oriol al càrrec de cap 

d’estudis i desitgem a en Manel molta sort 

en les seves noves responsabilitats. 

Així doncs, l’Equip Directiu per als propers tres 

anys quedarà format per: Jaume Folqué (director 

pedagògic), Manel Vidal (cap d’estudis de 

primària), Begoña Molinero (cap d’estudis 

d’infantil) i Mònica Español (DPO). 

 Objectius del Patronat. El Patronat va valorar 

els diferents objectius d’aquest curs: 

 

o Sistema d’ajudes. La valoració és positiva, 

atès que moltes famílies se n’han pogut 

beneficiar. 

 

o Creació de grups de treball. Des del 

primer dia d’aquest curs, s’han fet 

reunions per incrementar el nombre de 

matriculacions a P3 per al curs 2017-

2018. Les diferents estratègies que s’han 

dut a terme han donat bons resultats, i 

això és motiu de satisfacció, tot i que 

encara hem de continuar treballant per 

aquest objectiu durant el proper curs.  

 
o Reformes al pati. S’han fet inversions 

importants al pati i a l’escola, sobretot a la 

zona d’infantil: aula polivalent (música, 

robòtica...), ampliació del sorral, reparació 

del tobogan, reparació de la paret de les 

cases del carrer del Riu... L’objectiu s’ha 

complert, tot i que han quedat pendents 

algunes actuacions. 

 
o 25è aniversari de l’escola nova. El proper 

setembre farà 25 anys que varen 

començar les classes a l’edifici actual del 

Col·legi Sant Vicenç. Per diferents motius 

no s’han pogut concretar encara les 

activitats per a commemorar aquesta 

efemèride; us mantindrem informats amb 

vista al pròxim curs. La valoració d’aquest 

objectiu no ha estat bona. 
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o Campanya de difusió. Les diferents 

accions que s’han dut a terme 

(participació en la Mostra 2017, JPO 

2017, repartiment de tríptics a les escoles 

bressol...) han donat bons resultats. La 

valoració d’aquest objectiu és molt 

positiva. 

 

 Objectius de l’AMPA. La presidenta de 

l’AMPA va presentar la valoració dels 

objectius de les diferents comissions. La 

valoració en general és positiva, per bé que 

cal treballar alguns aspectes com: millorar 

algunes conductes durant l’estona del 

menjador, perfeccionar la gestió de les eines 

de comunicació... 

En nom del Patronat de la Fundació Educativa 

Esteve Casals, us desitgem un bon estiu i que 

pugueu gaudir d’uns dies de vacances amb els 

vostres fills i filles. Esperem retrobar-nos a les 

reunions de principi de curs! 

3. Informacions de les comissions de 

l’AMPA 

C. Escola - Família: El passat dissabte 10 de juny 

vam celebrar el Sopar d’Estiu. Creiem que vam 

superar tots els rècords, ja que s’hi van inscriure 

484 persones i també en van venir després de 

sopar. Afortunadament, no som conscients de 

cap incident durant la vetllada, i agraïm l’esforç 

de tothom per dur a terme aquesta activitat.  

Cal remarcar i agrair l’ajuda que vam tenir pel 

matí, ja que amb tots els col·laboradors/es vam 

poder preparar-ho tot ràpidament.  

A l’hora de recollir sempre hi ha de tot, grups que 

recullen i grups que no del tot, i agraïm a l’últim 

grup en marxar la seva ajuda.  

Com ja és habitual... vam fer un bingo! la línia 

(valorada en una targeta regal de 40€) va recaure 

als pares de Noa Vilchez de P5, i el bingo (una 

guardiola amb 100€ en efectiu) li va tocar als 

pares de Izan Lluis i Ferran Garces també de P5. 

Aquella taula va ser afortunada aquella nit! A més 

a més, a tots els nens assistents els hi vam 

regalar unes polseres lluminoses i la veritat és 

que van fer molt ambient a la festa.   

 

També es va fer entrega dels premis del III 

Concurs de Fotografia que ja us vam presentar al 

darrer butlletí. 

I, finalment, comentar-vos també que ja estem 

preparant les noves festes del proper curs... 

esperem retrobar-nos un altre cop! 

C. Casal d’Estiu: Durant la darrera setmana de 

juny va començar el Casal El Bitxo a la nostra 

escola. Ens ho estem passant genial amb jocs 

d’aigua, gel, fang,... i amb les sortides a la piscina i 

altres sorpreses i excursions que han preparat 

per tot el casal. Recordem que els nens i nenes 

apuntats estaran tot el mes de juliol i els primers 

dies de setembre abans que comenci l’escola.  

C. Menjador: Per acabar el curs al menjador, el 

dilluns 19 de juny, ja a punt d’acomiadar el curs 

vam celebrar l’entranyable Àpat especial fi de 

curs amb els espaguetis a la carbonara (que tant 

els hi agraden), pollastre al curri amb guarnició 

d’arròs i, de postres, síndria. I per fer-ho més 

festiu encara, també un refresc sense gas!  
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El grup de 6è uns mesos abans va escollir per 

votació aquest àpat i, com a protagonistes 

d’aquest dia, van dinar en un espai del menjador 

decorat per l’ocasió i van ser rebuts amb un fort 

aplaudiment.  

 

L’endemà, el dimarts 20, les monitores van 

preparar una activitat amb globus d’aigua al pati 

de primària pels nens i nenes de 1r i 2n. S’ho van 

passar d’allò més bé corrent i remullant-se els 

uns als altres! Aquí us en deixem algunes fotos: 

https://goo.gl/q6vUew Molt bon estiu a tothom! 

C. Reciclatge de Llibres: Aquest passat mes de 

juny la Comissió de Reutilització i Reciclatge de 

llibres ha començat a revisar els llibres de text 

que estan en el sistema de reciclatge.  

Abans de la revisió, que porta a terme la comissió 

juntament amb una bona colla de voluntaris, a 

principis de juny es va demanar als tutors i 

famílies cicle mitjà i superior que fessin una 

revisió prèvia per facilitar la feina de la comissió; 

donar-vos les gràcies per la vostra col·laboració! 

La revisió “formal” de la comissió va començar el 

dia 26 de juny i va finalitzar el 5 de juliol. Hem 

esborrat alguna que altra guixada de llapis, hem 

posat celo en aquells llibres que ho necessitaven, 

hem folrat algun llibre (pocs) que encara no ho 

estaven i també hem avaluat tots aquests llibres. 

Al butlletí del mes de maig ja us vàrem informar 

del llibres que s’han hagut de canviar i els nous 

que s’han introduït seguint les indicacions dels 

mestres; us convidem a llegir aquell butlletí si 

encara no ho heu fet per saber-ne més. 

Durant el més de juliol tenim previst acabar de 

revisar els llibres, etiquetar els nous i assignar els 

llibres als alumnes. Agraïm la col·laboració dels 

pares i mares que han vingut a ajudar-nos durant 

unes quantes tardes tot i la calor que fa la feina 

més feixuga. Moltes gràcies a tots i totes! 

També us informem que aquest any s’utilitzarà el 

mateix sistema de pagament de llibres  que el 

curs passat; pàgina web amb pagament online. 

Altres informacions: L’últim dia del curs, el passat 

21 de juny, vam oferir el servei d’acollida de 

15.00h a 17.00h. En total hi van assistir 25 nens 

de l’etapa infantil i 34 alumnes de primària. 

Durant aquest temps els nostres alumnes van 

estar acompanyats de monitors de l’Esplai. 

Des de totes les comissions de l’Ampa us volem 

desitjar un bon estiu! Als alumnes que ja acaben 

el seu període d’Educació Primària els desitgem 

molta sort i molts ànims per afrontar aquesta 

nova etapa que tenen al davant. I a les famílies 

que encara us quedeu amb nosaltres us animem 

a formar part de l’AMPA. 

https://goo.gl/q6vUew
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Ja ho hem anat avançant en alguna reunió, però 

ho tornem a dir al butlletí: el proper curs es 

celebraran eleccions de la junta de l’Ampa, així 

que necessitem a 4 pares/mares per formar-hi 

part. Els càrrecs electes son president/a, vice-

president/a, secretari/a i tresorer/a. 

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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