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1. Col·legi Sant Vicenç 

Eleccions a l’AMPA 

El passat 17 de gener vam celebrar les eleccions 

per a la renovació de la junta de l’AMPA amb tota 

normalitat.  

Es van emetre 160 vots: 157 per la candidatura i 3 

en blanc. 

Si bé és cert que només es presentava una sola 

candidatura, la participació va ser bastant exitosa, 

amb un 23,6% de les famílies. Les darreres 

eleccions que es van realitzar el curs 2012-13 la 

participació va ser només del 10,4%.  

Si comparem amb les dades de les eleccions al 

Consell Escolar del curs 2016-17, amb un 21,2% 

de participació, també veiem que es supera.  

 

DENIP. El passat dimarts 30 de gener vam 

celebrar el Dia Escolar de la No violència i la Pau 

(DENIP). Des del 1964 –any que va néixer el nostre 

col·legi- se celebra a moltes escoles de tot el món.  

Nosaltres vam començar el gener de 2012, ara fa 

6 anys, i té lloc el dia 30 perquè coincideix amb 

l’aniversari de la mort de Mahatma Gandhi, un 

home que va lluitar pacíficament per la pau del 

món.    

Enguany el lema era “La millor resposta: La Pau”. 

Totes les aules van cercar preguntes que 

tinguessin aquesta resposta i anaven confegint un 

jardí de flors sobre el símbol de la Pau (mural 

exposat a l’entrada de l’escola). Ara falta que 

cadascú regui la seva flor, la que té dins el cor, 

amb els valors de de la tolerància, el perdó, la 

solidaritat i la concòrdia. I serà també més fàcil 

treure la llavor de l’odi que a vegades vol créixer 

en el nostre interior.              .    

 

 

Les famílies responen el qüestionari del 

projecte de convivencia.                                                                        

La participació de les famílies en el qüestionari del 

Projecte de Convivència ha estat del 54%, una 
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dada que considerem força bona i que denota 

l’interès que suscita aquest tema. 

Recollint, sintetitzant i analitzant les dades podem 

conèixer l’opinió d’una família tipus de la nostra 

escola: 

La família del Col·legi Sant Vicenç té molt clar que 

els infants han de respectar al professorat i tenir 

una bona disciplina, i que els han de demanar les 

mateixes responsabilitats sense tenir en compte 

la diferència de gènere. 

Té molt interès en què el professorat l’informi 

sovint del rendiment del seu fill i fan tot el 

possible per assistir a les reunions.  

Considera que és normal que es donin problemes 

de convivència a tot arreu i que s’han de tractar. 

També creu que se’n generen molts perquè no es 

donen pautes ni es posen límits de 

comportament a casa, i és precisament a casa on 

s’ha d’ensenyar més a comportar-se 

correctament que a l’escola.  

La família tipus reconeix que a vegades necessita 

ajuda a l’hora de plantejar certs problemes de 

convivència. 

Creu que al col·legi els nens i nenes van a 

aprendre i també s’han de resoldre altres 

assumptes que es donin, però no tots. La majoria 

de conflictes que es produeixen a l’escola sí que 

els han de solucionar els mestres.  

Opina que l’alumnat no s’ha d’agrupar en funció 

del seu rendiment, capacitats i procedència, i que 

si no hi ha problemes de convivència les coses van 

bé. 

Pensa que els pares són els responsables de 

justificar les absències dels fills i filles a l’escola, 

però no té tan clar que els mestres hagin 

d’intervenir en la forma de vestir i els objectes que 

portin. 

Entén que participar en activitats a l’escola, Ampa, 

etc., pot millorar globalment la convivència. 

 

2. Fundació Educativa Esteve Casals 

El Patronat de la Fundació Educativa Esteve 

Casals us desitja un feliç 2018. Durant aquest mes 

de gener hem estat treballant en diferents 

activitats que us resumim a continuació. 

· Auditoria de comtes. L’empresa ABANTE PICH 

AUDITORES ha completat l’auditoria de comptes 

de l’escola. El resultat de l’auditoria ha estat 

positiu, i l’informe final ja està disponible al 

despatx de l’administrador per a tots aquells que 

el vulgueu consultar. 

 

· Reunió del Patronat.  El dia 11 de gener es va 

fer la reunió trimestral del Patronat. Durant la 

reunió es va parlar de diferents temes: informe de 

l’auditoria, revisió dels objectius del Patronat i 
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relació de les tasques que s’han de dur a terme al 

llarg d’aquest trimestre. Es va valorar de forma 

positiva la contractació del nou responsable del 

Departament d’Informàtica i Comunicació i la 

posada en marxa d’algunes actuacions en aquest 

departament (per exemple, l’ús de Telegram per 

a informar les famílies). Durant els propers mesos 

posarem en marxa una sèrie d’accions 

relacionades amb màrqueting educatiu.  

· Reformes al pati. Durant aquest mes de gener 

hem hagut de fer una intervenció al pati d’infantil 

per canviar el drenatge que fins ara hi havia al 

sorral. Us demanem disculpes per les molèsties 

que aquesta actuació pugui haver produït als 

participants en les activitats que normalment es 

desenvolupen en aquest espai. Durant el proper 

mes de febrer tenim previst instal·lar un rocòdrom 

per als nostres alumnes.  

· Enquesta i preparació de la trobada AMPA-

mestres-PAS. Durant aquest mes de gener hem 

rebut les últimes respostes a l’enquesta que us 

vàrem passar sobre “com incentivar la 

participació de les famílies a l’escola”. Hem fet una 

primera valoració dels vostres comentaris i 

propostes de millora. Donem les gràcies a les 

famílies que heu participat en aquesta enquesta, i 

us comuniquem que en breu rebreu detalls sobre 

la trobada que tindrà lloc el proper 15 de febrer 

(18.00-20.00 h). 

· Jornada de Portes Obertes. El proper 3 de 

març (11.00-13.00 h) es farà la tradicional Jornada 

de Portes Obertes per a totes aquelles famílies 

que el curs 2018-2019 vulguin matricular els seus 

fills i filles al nostre centre. Aquest any també es 

faran sessions de portes obertes durant l’horari 

lectiu (de 9.30 a 10.30 h) els dies 6, 8 i 14 de març. 

En la nostra pàgina web podeu trobar més 

informació: http://www.csantvicens.cat/jornada-

de-portes-obertes/. Des d’aquí voldríem demanar 

a tots els pares i mares de l’escola que féssiu 

difusió d’aquestes jornades, atès que són cabdals 

per a poder aconseguir un nombre elevat de 

preinscripcions i, alhora, fer viable la continuïtat 

de la doble línia al Col·legi Sant Vicenç. 

· Trobada amb Salesians Sant Vicenç. El proper 

13 de febrer tindrà lloc al Col·legi Sant Vicenç una 

xerrada a càrrec de Salesians Sant Vicenç dels 

Horts per explicar què és l’ESO i el Projecte 

educatiu que ells ofereixen. Aquesta xerrada està 

adreçada principalment a pares i mares de 6è, 

però si alguna altra persona vol o pot assistir-hi 

també ho podrà fer. Com ja sabeu, els nostres 

alumnes tenen assegurada una plaça a l’escola 

salesiana, d’acord amb el conveni vigent 

d’adscripció entre tots dos centres.  

· Escola de Pares. El proper 14 de març, a les 

17.15 h, hi haurà una xerrada a càrrec de Juanjo 

Fernández. Com sempre, l’escola oferirà un servei 

d’acollida per a les famílies que vulguin participar 

en la xerrada. Durant les properes setmanes us 

donarem més detalls sobre aquesta trobada. 

 

http://www.csantvicens.cat/jornada-de-portes-obertes/
http://www.csantvicens.cat/jornada-de-portes-obertes/


 

 

BUTLLETÍ 

a les famílies 

#60

1 
 

 

GENER 2018 

 

3. Informacions de les comissions de l’AMPA 

Salutació de la nova Junta de l’AMPA 

Com és sabut, aquest darrer mes la novetat més 

important han estat les eleccions per escollir la 

nova Junta de l’AMPA. Els membres d’aquesta 

nova Junta voldríem, en primer lloc, donar les 

gràcies a la Junta sortint per tots aquests anys de 

dedicació. Podríem escriure molts paràgrafs 

agraïnt les hores de dedicació però sabem que 

serien insuficients. Per això, preferim ser més 

simples i fer servir quatre paraules: de tot cor, 

gràcies. 

En segon lloc, volem aprofitar aquest espai per 

posar-nos al servei de totes les famílies de 

l’escola, per intentar entre tots seguir la tasca dels 

companys que ens han precedit. Sabem que no 

és fàcil i per això comptem amb totes les famílies 

de l’escola. Això no és una tasca individual, sino 

un treball en equip. Per tant, estem oberts a totes 

les propostes, queixes o suggeriments que ens 

volgueu fer arribar. 

I en darrer lloc, com sempre, animem a totes les 

famílies a apuntar-vos a les Comissions de 

l’AMPA. Si hi esteu interessats, podeu escriure’ns 

un mail a: ampa@csantvicens.cat. Sereu 

benvinguts! 

 

Extraescolars 

L’extraescolar de Robòtica s’està preparant per 

participar a la competició First Lego League que 

tindrà lloc el proper 10 de febrer a les 

instal·lacions de la UAB a Bellaterra. Un grup 

d’alumnes de 5è i 6è que estan apuntats a 

aquesta activitat han de preparar una sèrie de 

missions amb robots utilitzant la tecnologia LEGO 

MINDSTORMS. Aquest any el lema de la 

competició és “HidroDynamics” i investigaran 

sobre el cicle humà de l’aigua. Des d’aquí volem 

agraïr també la col·laboració de dos 

patrocinadors (Nou6tema i Fleca Rosell) que a 

través de la seva aportació desinteresada han 

permès subvencionar part de les despeses 

d’inscripció a la First Lego. També aprofitem per 

desitjar als nostres representants que s’ho passin 

molt bé en aquesta competició i si a més poden 

guanyar algun premi molt millor. 

 

 

Reutilització de Llibres 

La Comissió de Reutilització es va reunir a finals 

de gener per tractar alguns temes relacionats 

amb la planificació pel curs 18-19 i una valoració 

sobre la marxa del curs en termes de llibres de 

reciclatge i reutilització. Durant el proper mes de 

febrer acabarem d’entrar l’assignació de tots els 

codis de llibres. Compartir els diccionaris dins de 

http://www.nou6tema.com/
http://www.canrosell.com/
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l’aula sembla que funciona i això permet tenir un 

estalvi considerable a les famílies (no cal comprar 

un diccionari per alumne com es feia abans). De 

moment no està previst ni introduir cap llibre nou 

al sistema de reciclatge ni cap canvi d’editorial. De 

totes formes us mantindrem informats en cas que 

hi ha alguna novetat sobre aquest tema. També 

es va parlar de fer una reunió amb els 

pares/mares amb alumnes de 2n el dia 16 de 

maig (17:15) per explicar-los el funcionament del 

sistema de reciclatge (donat que el curs 18-19 

serà per molts d’ells el primer contacte amb 

aquest sistema) i atendre els possible dubtes que 

puguin tenir. Quan s’apropi el dia ja us farem 

arribar un correu recordatori. 

Una vegada més us recordem que si els vostres 

fills tenen llibres de reciclatge (de 3r a 6è de 

primària) comproveu que estan degudament 

folrats per evitar el seu deteriorament. Gràcies per 

la vostra col·laboració. 

 

Escola-Família 

L’activitat de decoració de l’arbre de Nadal a la 

recepció de l’escola fou tot un èxit, molts nens van 

col·laborar-hi. Des de la Comissió Escola-Família 

agraïm la col·laboració de totes les famílies. A més 

els nens que ens van ajudar amb la decoració es 

van endur un petit detall. 

D’altra banda, ja estem començant a preparar les 

activitats que es duran a terme durant la Jornada 

de Portes Obertes del proper dia 3 de març. Com 

sempre, us convidem a participar-hi i animem a 

les famílies a col·laborar amb l’organització. Tots 

hi sereu benvinguts. 

 

Comunicació 

Des de la comissió de Comunicació aquest mes 

de Gener hem estat enfeinats preparant el 

montatge i tots els materials per a l’stand de 

l’escola a la Mostra. També vàrem celebrar, el 

passat 11 de gener, el Taller Digital per a Pares i 

Mares, amb escàs èxit de participació. Actualment 

estem preparant accions de difusió i materials 

gràfics diversos de cara a la Jornada de Portes 

Obertes del 3 de març així com per a la Festa del 

25è aniversari de l’escola nova del proper 15 

d’abril. 

 

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!! 

 

 

file:///G:/La%20meva%20unitat/Comunicació/BULLETINS/Octubre%202017/ampa@csantvicens.cat
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