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1. Col·legi Sant Vicenç 

La programació general anual (PGA). L’Escola Nova 

21 és una oportunitat que ens ha passat per davant 

i no hem volgut deixar escapar. Creiem que 

permetrà de nou una reflexió profunda, en el si de 

la comunitat educativa, sobre el nostre propòsit 

educatiu, i que acabarà reflectint-se en un PEC 

renovat i dinàmic, tal com ha de ser en un centre 

dins del marc d’escola avançada i innovadora, al 

servei de la nostra població i de les famílies que ens 

confien els seus fills i filles. Es per això que hem 

inclòs enguany objectius concrets que hi fan 

referència. 

Objectius en el marc del programa Escola Nova 21 

i del Pla estratègic del nou Equip directiu: 

1. Reflexionar sobre el nostre propòsit educatiu, 
metodologies i pràctiques educatives, avaluació,  
estructura organitzativa i recursos. 

2. Revisar i actualitzar el Projecte educatiu de 
centre. 

3. Impulsar la pràctica de la tutoria 
individualitzada a Primària. 

Objectius del Pla estratègic del nou Equip directiu: 

De les diferents estratègies i accions del PEC que 
es duen a terme, recollirem enguany a la PGA 

aquelles que tinguin un grau de desenvolupament 
inicial o parcial. 

4. Elaborar el Projecte de Convivència 

5. Revisar el Pla d’Expressió Escrita i actualitzar el 
Pla de Llengua Anglesa. 

6. Iniciar el Projecte de Robòtica. 

7. Implementar el programa d’ensenyament i 
aprenentatge “Jump Math” des de P5 a 6è de 
primària. 

8. Assolir els indicadors de progrés de les àrees 
instrumentals i les competències transversals 
aplicant les estratègies accions corresponents 
d’aquest curs. (Planificació Estratègica 2017-
2020) 

Tipologia familiar de la nostra escola. Basant-nos 

en els dades de la memòria escolar del curs passat, 

i en les dades estadístiques de les famílies 

d’Infantil i Cicle inicial de Primària, podem definir 

una tipologia de família del Col·legi Sant Vicenç: 

La família típica de la nostra escola està formada 
per un pare, una mare i un fill. Els dos són casats i 
tenen 38 i 36 anys respectivament. 

Els dos van néixer a Barcelona i viuen a Sant Vicenç 
dels Horts.  

1. Col·legi Sant Vicenç 

2. Fundació Educativa Esteve Casals 

3. Informacions de les Comissions de l’AMPA  
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Ella té estudis superiors, universitaris o de grau 
superior, i ell ha estudiat un grau mitjà o 
batxillerat.  

Parlen en castellà, la seva llengua materna, tot i 
que coneixen bé el català. Amb el fill procuren ser 
bilingües. 

Treballen tots dos, però l’horari laboral de la mare 
és més compatible amb l’escolar.  

El seu nivell socioeconòmic és mitjà, proper a la 
renta mitjana familiar de Catalunya. 

Creuen en l’educació integral de la persona, en tots 
els seus àmbits (intel·lectuals, físics, emocionals, 
psicològics, relacionals i espirituals).  

A nivell educatiu li donen més importància a 
l’adquisició de seguretat afectiva i emocional, 
l’autonomia personal i l’assoliment d’hàbits, que a 
les àrees més acadèmiques.  

Els agrada el nostre Projecte educatiu i tenen 
bones referències de l’escola. Valoren també el 
perfil de famílies que hi ha i les instal·lacions, entre 
altres coses.   

Celebrem la Castanyada . En l’àmbit escolar hem 

celebrat la castanyada com cada any. Val a dir que 

ens ha acompanyat una mica de fred durant el dia, 

però que ha estat benvingut perquè així hem 

assaborit millor les castanyes ben calentes gràcies 

a l’ofici del Xavier Costa, que un any més ens les ha 

preparat coent-les de forma tradicional.  

Cada cicle ha fet els tallers tradicionals de la 

castanyada i de la tardor, tant en la pròpia escola 

com anant d’excursió. L’experiència un cop més ha 

estat prou satisfactòria. És una festa que es 

celebra al bell mig d’un trimestre prou llarg, i que 

culmina el mes de desembre, que com diu un 

poema de tardor: “ens porta el Nadal del Senyor”. 

 

2. Fundació Educativa Esteve Casals 

Durant el mes d’octubre la Fundació Educativa 

Esteve Casals ha estat treballant i impulsant 

diferents activitats, entre les quals us destaquem 

les següents: 

 Escola de Pares.  El passat 26 d’octubre Maria 

Helena Tolosa va oferir-nos una xerrada molt 

interessant sobre el tema “Autonomia, 

automotivació, autoaprenentatge ...”. Més de 35 

persones varen poder gaudir de la xerrada. 

L’escola va oferir l’habitual servei d’acollida per als 

alumnes de les famílies que el van demanar. La 

xerrada es va fer a la biblioteca Ramon Folch. Al 

final de la trobada l’escola va servir cafès a tots els 

assistents.  
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La propera trobada de l’Escola de Pares, prevista 

per al dia 7 de març, la dirigirà Juanjo Fernández, 

que ens parlarà sobre “Com fer de la lectura una 

aventura (i no una tortura!)”.  

Reformes al pati. El passat divendres 20 d’octubre 

es van inaugurar els nous tendals al pati d’infantil. 

Creiem que aquests tendals donaran una imatge 

més d’escola al pati d’infantil, i esperem que els 

nostres alumnes en puguin gaudir.  

 

 Preparatius per al 25è aniversari de l’escola nova. 

Hem pensat en la possibilitat de fer una festa per 

commemorar el 25è aniversari de l’escola nova. La 

idea seria convocar una diada especial cap a la 

primavera, amb una missa i un dinar popular com a 

actes centrals. Us anirem informant sobre més 

detalls en propers butlletins. 

Consell Escolar. El passat 10 d’octubre hi va haver 

la primera reunió del Consell Escolar 

corresponent al curs 2017-2018. Durant aquesta 

reunió es van parlar dels següents punts: 

a)   Dades de matriculació del curs 2017-2018. En 

aquest punt es va destacar l’alt nombre de 

preinscripcions a P3, que va permetre poder 

omplir les dues classes, tot i que també lamentem 

que hi hagués famílies que no poguessin entrar per 

manca de places.  

b)   Jaume Folqué, director pedagògic, va presentar 

de forma abreujada la memòria del curs 2016-

2017, com també la Programació general anual del 

curs 2017-2018. 

c)   Despeses de funcionament. Com a centre 

concertat, cada curs rebem una subvenció per 

pagar una part de les despeses de funcionament 

del nostre centre. El dia de la reunió encara no 

s’havia cobrat la part corresponent al mes d’agost. 

d)   Noves incorporacions. Durant la reunió es va 

informar de la incorporació de Maria Gallart al 

Departament Psicopedagògic de l’escola per 

reforçar les accions que es porten a terme dins 

d’aquest departament. També es va notificar que, 

a partir del dia 16 d’octubre, s’incorporaria David 

Márquez com a nou responsable del Departament 

d’Informàtica i Comunicació del Col·legi Sant 

Vicenç. 

e)   Ajudes a les famílies. Es va informar que durant 

el mes d’octubre es notificarà la resolució de les 
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ajudes que la Fundació concedeix a les famílies 

amb necessitats econòmiques.  

En la nostra pàgina web                                                       .      

(http://www.csantvicens.cat/content/consell-

escolar) de l’escola podeu trobar més informació 

sobre les funcions del Consell Escolar i els 

membres que en formen part. 

Consell Escolar a Salesians Sant Vicenç. Com ja 

sabeu, el Col·legi Sant Vicenç, arran del conveni 

que té amb Salesians Sant Vicenç, participa en les 

reunions del Consell Escolar d’aquest centre.  El 

passat 11 octubre Joan Capdevila va participar-hi. 

Durant la reunió es va presentar la memòria del 

curs 2016-2017, i també la Programació general 

anual del curs 2017-2018.  

Auditoria. Igual que el curs anterior, i segons marca 

la Llei de fundacions, l’escola farà auditar els 

comptes del curs 2016-2017. L’empresa ABANTE 

PICH AUDITORES serà l’encarregada de dur a 

terme aquesta revisió dels comptes. Tan bon punt 

tinguem l’informe (principis de desembre), les 

famílies podreu consultar els resultats d’aquesta 

auditoria. 

Reunió del Patronat. El 19 d’octubre es va celebrar 

la primera reunió ordinària del Patronat 

corresponent al curs 2017-2018. En aquesta 

reunió es van parlar dels temes que enumerem a 

continuació: 

• Presentació i aprovació de les ajudes 

econòmiques per al curs 2017-2018. Donada la 

seva importància, en el següent punt d’aquest 

butlletí fem una descripció més detallada d’aquest 

tema. 

•     Presentació de la memòria anual del curs 2016-

2017 i la Programació general (PGA) del curs 

2017-2018 per part del director pedagògic. 

Òbviament no és l’objectiu d’aquest butlletí 

incloure aquí un resum detallat d’aquesta 

presentació, però sí que esmentem que la memòria 

conté un estudi minuciós del context social 

(dinàmica de la població, situació socioeconòmica i 

educativa de les famílies, procedència de les 

famílies i llengua parlada a casa), un estudi del 

context escolar (Caràcter propi, Projecte educatiu 

de centre (PEC), recursos humans, materials 

dedicats a l’educació dels nostres alumnes i 

metodologies), grau d’assoliment dels objectius 

del PEC (resultats acadèmics, atenció a la 

diversitat, acció tutorial i avaluació del 

professorat) i, finalment, una avaluació de la PGA 

del curs anterior. En la PGA del curs 2017-2018 

Jaume Folqué va presentar els objectius generals 

del curs, entre els quals destaquem: a) objectius en 

el marc del programa Escola Nova 21, b) objectius 

del Pla estratègic del nou Equip Directiu, i també 

tot un seguit d’accions encaminades a millorar 

l’educació dels nostres alumnes. 

•   Presentació dels objectius de l’AMPA per al curs 

2017-2018. En aquest apartat Júlia Galván va 

parlar dels objectius de l’AMPA per a aquest curs, 

entre els quals destaquem: a) millorar la gestió del 

servei d’acollida; b) consolidar el Casal d’Estiu amb 

El Bitxo; c) potenciar la Comissió de Comunicació 

amb vista a millorar la comunicació amb les 

famílies; d) millorar la gestió del servei de 

menjador, i e) incrementar el nombre de voluntaris 

per formar part de les comissions.  

http://www.csantvicens.cat/content/consell-escolar
http://www.csantvicens.cat/content/consell-escolar
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•     Presentació dels objectius de la Fundació per al 

curs 2017-2018. Aquests objectius són els que 

enumerem a continuació: a) impulsar la 

comunicació a l’escola; b) fer el seguiment de les 

reformes del pati; c) preparar la trobada AMPA-

mestres-PAS; d) preparatius del 25è aniversari de 

l’escola nova; e) preparar els pressupostos per al 

curs 2018-2019, i f) continuar la campanya de 

difusió de l’escola. 

Comissió de Comunicació. El 16 d’octubre es va 

incorporar a l’escola David Márquez com a 

responsable del Departament d’Informàtica i 

Comunicació. Les entrevistes amb els diferents 

candidats es van fer durant el mes de setembre, i 

finalment es va prendre la decisió de contractar el 

David perquè el seu currículum encaixava amb el 

perfil que buscàvem. El contracte és de mitja 

jornada i el seu horari serà de 9.00 a 13.00 h, de 

dilluns a divendres. Entre les tasques que ha 

començat a fer el David destaquem: gestionar els 

correus electrònics, preparar la JPO, actualitzar el 

contingut de la pàgina web i treballar per posar en 

marxa la nova pàgina web, preparar els butlletins, 

ocupar-se de la gestió d’enquestes, suport al 

Departament d’Informàtica, etc. Durant el curs 

passat aquestes tasques les feia l’Esperanza 

Moreno (Espe), però a finals de curs ja ens va 

comunicar que ja no les podia continuar 

desenvolupant. Des d’aquí volem agrair a l’Espe 

tota la feina que ha fet per l’escola durant els 

mesos que ha estat amb nosaltres i, alhora, 

desitgem que el David pugui desenvolupar amb 

encert totes aquestes comeses. 

Ajudes 2016-2017. Tal com hem comentat en el 

punt anterior, el passat 13 d’octubre el Patronat 

de la Fundació Educativa Esteve Casals va aprovar 

l’assignació d’ajudes per a les famílies que ho 

havien sol·licitat dins del període establert (del 15 

de juny al 15 de juliol de 2017). Una comissió del 

Patronat va revisar les sol·licituds al llarg del mes 

de setembre. De les 26 ajudes sol·licitades, dues 

van ser declarades nul·les per superar el llindar 

establert en les bases (enllaç bases), i  n’hi ha tres 

que estan encara sota revisió. Aplicant 

rigorosament els barems establerts en les bases, la 

suma total de les ajudes representava uns 13.000 

€. Atès que els recursos de la Fundació disponibles 

per a aquest fi són inferiors i que no hi ha hagut cap 

mena de donació per part de les famílies, es va 

decidir limitar el total de l’import a 5.000 €. Això 

vol dir que s’ha aplicat un factor 2 de reducció 

respecte als barems establerts (una família a la 

qual pertocava 50 € cobrarà 25 €). Aquests diners, 

tal com hem anat informant-vos des del principi, 

surten dels ingressos extraordinaris que s’obtenen 

a partir del servei d’ús de les instal·lacions fora de 

l’horari lectiu. Una vegada més, fem una crida a 

totes les famílies o empreses que vulguin 

col·laborar directament en el servei d’ajudes 

mitjançant donacions a l’escola; podeu posar-vos 

en contacte amb administració 

(administracio@csantvicens.cat) o també 

directament amb el Patronat de la Fundació 

(feec@csantvicens.cat). Aquests descomptes 

tenen efecte retroactiu des del mes de setembre i, 

per tant, les deduccions acumulades des de 

setembre s’aplicaran en el rebut del mes de 

novembre. A partir de desembre els descomptes 

seran mensuals. Ens hauria agradat molt poder 

mantenir el nostre compromís inicial definit en les 

bases de la convocatòria de les ajudes, però també 

hem de ser conscients de les limitacions que tenim 

http://csantvicens.us8.list-manage2.com/track/click?u=12ab6346b42bd43cd2a98fe07&id=92274900f5&e=aa15505254
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com a escola. Així i tot, pensem que les rebaixes 

seran de gran ajuda per a les famílies que poden 

gaudir d’aquests descomptes en les quotes. En tot 

cas, si algú té algun suggeriment o proposta de 

millora, que ens ho faci saber i molt amablement 

l’atendrem. 

Trobada entre membres de l’AMPA, mestres, 

membres del Consell Escolar i PAS. L’escola ha 

començat a treballar per fer una trobada entre els 

diferents estaments de la comunitat educativa. El 

tema que volem tractar es titula: “Com incentivar 

la participació de les famílies a l’escola”. El projecte 

Escola Nova 21 aposta perquè les famílies 

s’impliquin cada cop més en l’educació dels 

alumnes, i és per això que hem escollit aquest 

tema.  

El Patronat posa a la vostra disposició la nostra 

adreça de correu electrònic per a qualsevol 

suggeriment o proposta de millora que tingueu: 

feec@csantvicens.cat. 

3. Informacions de les comissions de 

l’AMPA 

Escola - Família:   El passat 20 d’octubre la comissió 

va participar en la festa d’inauguració del pati 

d’infantil oferint un berenar per als nens que s’hi 

van apropar. Potser a alguns de vosaltres us va 

semblar precipitat, ja que vam avisar el mateix dia 

mitjançant un mail, tot té una explicació, vam 

enxampar dies plujosos i just aquell divendres el 

pati ja estava acabat i havia sortit el sol, i no us 

volíem fer esperar més per gaudir de les millores i 

del pati, per això ho vam fer aquell mateix 

divendres. 

 

D’altra banda, durant l’octubre la comissió ha estat 

preparant els tallers i activitats per fer durant la 

festa de la Castanyada, que a la publicació d’aquest 

butlletí ja s’ha realitzat, ja que estava prevista pel 

passat diumenge 5 de novembre. Com que encara 

ho tenim recent us podem avançar que els 

comentaris que ens han arribat han sigut bons, ha 

sigut un èxit i ha agradat el canvi de dinar, ja que 

aquest cop hem pogut gaudir d’hamburgueses en 

comptes de la tradicional botifarrada. 

 

Us passarem un formulari de valoració perquè 

podeu dir la vostra i ens ajudeu a millorar cada cop 

més. I com no, agraïm als voluntaris la seva tasca, 

ja que sense ells no podríem haver fet tot lo que es 

va fer. Gràcies per tot!  

Adjuntem l’enllaç a la galeria d’imatges de la festa 
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C. Comunicació:  David Márquez, nou responsable 

de Comunicació i Informàtica: Des del passat 16 

d'octubre, s'ha incorporat en David Márquez com 

a nou responsable d'Informàtica i Comunicació de 

l'escola, en substitució de l'Esperanza Moreno. En 

David ajudarà a l'escola a gestionar les TAC 

(Tecnologies per a l'Aprenentatge i el 

Coneixement) així com també les eines de 

Comunicació (enviament de mails, pàgina web, i 

xarxes socials), en contacte amb la comissió de 

Comunicació de l'AMPA i l'equip de mestres de 

l'escola. Benvingut David! 

C.Extraescolars: Aquest any les activitats    

extraescolars han tornat a ser un èxit. Hi ha hagut 

dues ofertes noves: patinatge i anglès. Tant d’una 

com de l’altre, s’ha superat en escreix la previsió de 

places que hi havia, havent de fer més grups dels 

que es pensava en un principi. En aquest moment, 

encara hi ha algunes places a les activitats 

següents: Aeròbic de P5 i 1r, Taekwondo de P4 i 

P5, Robòtica, Bàsquet, Futbol de P5 i 1r, TIC, 

Taekwondo de 1r a 6è, anglès i atletisme. Si alguna 

família vol donar d’alta o de baixa un nen d’una 

activitat, o vol fer algun canvi, trobareu els fulls a 

la pàgina web de l’escola i els podeu entregar a 

Secretaria. Esperem que les activitats flueixin i que 

els nens puguin gaudir-ne de la millor manera 

possible. 

C. Reciclatge de Llibres: Ja estem a la meitat del 

primer trimestre i des de la comissió fem una 

valoració positiva d’aquest inici de curs. Aprofitem 

per recordar-vos una vegada més que és 

important que els llibres de reciclatge estiguin 

folrats i que els nostres fills i filles tractin bé tots 

els llibres (siguin o no de reciclatge). Els objectius 

pel curs 17-18 són els mateixos que el curs 

anterior i en destaquem alguns d’ells: 

- Sessió informativa per les famílies de 2n. Aquesta 

sessió es farà al tercer trimestre (mitjans de maig). 

- Col·laboració de les famílies a finals de curs per 

revisar els llibres abans de retornar-los a l’escola. 

Per qualsevol proposta de millora o reclamació no 

dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a 

través del correu electrònic de l’AMPA 

(ampa@csantvicens.cat). Moltes gràcies per la 

vostra col·laboració! 

Altres informacions: El passat 13 d’octubre va ser 

un dia de lliure disposició, però només es van 

inscriure 8 nens, per lo que no vam poder oferir el 

servei. Us recordem altres dies que oferirem el 

servei per que els tingueu presents per si els 

necessiteu. A mida que vagin arribant els dies 

rebreu el corresponent mail per fer les 

inscripcions, i recordeu que si no s’arriba a un 

mínim de 10 nens no podem oferir el servei. 

 

https://flic.kr/s/aHsmaHwSzL
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I com sempre ja sabeu, si voleu formar part 

d’alguna de les comissions de l’ampa només cal que 

envieu un mail a ampa@csantvicens.cat i ens 

posarem en contacte!! 

  

 

 

 

ampa@csantvicens.cat
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