FULL INFORMATIU

Número 83

Juny de 2013

BI-O.10.10-0.1-083

Un altre curs arriba al final
Una cordial salutació, avui que encetem el darrer mes d’aquest curs escolar 2012-2013. Sí, ja som al juny. Això
vol dir que és moment de fer algunes previsions per a poder tancar bé aquest curs 2012-2013 i també serà
moment d’enfocar algunes altres qüestions per al curs que vindrà, el 2013-2014.
De fet, moltes notícies ja s’han fet arribar a través dels nous mitjans electrònics. La pàgina WEB, a
batzegades certament, va recollint ja la major part de les notícies i informacions relacionades amb l’escola.
Anirà a més perquè la seva immediatesa i la seva comoditat són evidents. El «Full Informatiu» en el format
paper que rebíem tres o quatre vegades al curs ja ha passat a la història. Tot i això, aquesta vegada m’ha
semblat necessari donar algunes informacions encara sota el format clàssic del «Full».
Per una banda hi ha el tema del Reciclatext, que afecta les classes de 3r a 6è d’EP. A hores d’ara ja estem en
disposició d’explicar què ha significat aquesta proposta municipal per al nostre centre en els darrers quatre
anys. També podem mirar endavant i presentar la nova proposta per als propers quatre anys. Serà el Projecte
de Socialització de llibres de text. Reciclatext o Socialització, el nom no fa la cosa (o potser sí?); el que és
important és l’aposta municipal per abaratir la despesa anual dels llibres de les famílies de Cassà de la Selva,
així com també l’aposta de la nostra escola per la reutilització dels materials curriculars, quan és possible.
L’equilibri entre la reutilització i l’actualització del material curricular divers que entra a l’escola no és fàcil i no
tots el veiem de la mateixa manera. El tema de la socialització dels llibres de text de 3r a 6è d’EP serà el
primer tema que desenvolupem en aquest «Full».
Per altra banda s’acosta final de curs i això significa que cal fer algunes previsions immediates per facilitar les
coses i que tothom sàpiga a què atenir-se. És avinent, en aquest punt, de recordar el lema que ens ha
acompanyat durant tot el curs: «De tu depèn, depenc de tu». També en la cloenda del curs, en els seus
diferents actes que estan previstos, l’escola depèn de les ganes i la col·laboració de tots per tal que siguin prou
reeixits. Grans i petits; Germans, mestres, pares i alumnes som tots importants. Evidentment el Claustre i
l’AMPA han fet les seves previsions, però el lluïment d’aquests actes de cloenda d’aquest curs escolar dependrà
de tots plegats. Des d’aquí us animo a la participació festiva d’aquest final de curs.
Abans d’acabar el curs us arribarà un altre «Full Informatiu» amb més previsions per al curs vinent. Ara cal
encarar bé aquest tram final, contents i satisfets per la molta i bona feina feta.
Bon final de curs a tots.
Germà Joan Casas, director
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Donem la cordial benvinguda a en Guillem, l’Ariadna,
la Nora i en Jan, tots ells fills de mestres que han
nascut aquest curs. Felicitem la Sílvia Martí, la Maijo
Cortés, l’Eva Torrelles i el Miquel Casagran i la Lídia
Jiménez, així com les seves parelles corresponents
per la seva maternitat.
Això ha comportat que diversos mestres han fet
llurs substitucions: la Blanca Fernández, en Dani
Castilla, l’Eva Pradas i la Vanessa Picas passaran
diferents temporades entre nosaltres. També han
passat en altres moments del curs la Mireia Collell i
l’Aina Maresma.

Fent una gràfica ens permet veure el grau de
satisfacció de les famílies de forma general:

Ja s’han dut a terme les proves diagnòstiques de
català, castellà, anglès i matemàtiques previstes pel
Departament d’Ensenyament per aquest curs. Primer
van ser els alumnes de 4t d’ESO, de qui ja s’han fet
arribar els resultats a les famílies, i darrerament
l’alumnat de 6è d’EP. Quan disposem dels resultats
de 6è d’EP serà el moment de fer-ne una bona anàlisi.

Com cada any, s’ha demanat als pares d’alguns cursos
de l’escola i a diversos nivells d’alumnes que valorin
els diferents serveis i actes de l’escola, en forma
d’enquesta.
El primer que cal fer és agrair tots els pares i mares,
així com l’alumnat, que ha respost el qüestionari.
Necessitem saber el punt de vista de tota la
comunitat educativa sobre la marxa de l’escola per
tal d’encarar el futur amb objectius més ajustats al
que se’ns demana.
En una primera anàlisi d’urgència podem dir que la
participació respecte al curs passat ha disminuït.
Diversos
problemes
i
situacions
particulars
explicarien aquesta davallada en la participació. Hem
de seguir treballant per aconseguir una major
participació. Així els resultats seran més
significatius.

Una anàlisi més detallada ens permetrà afinar millor
en aquelles coses que cal millorar. Les aportacions
individuals en aquesta s’han d’agrair en aquesta línia.
L’estudi complet d’aquestes enquestes el recollirem a
la plataforma perquè també en tingueu accés, però el
que és més important, l’haurem d’incorporar en les
línies de millora per als cursos vinents.

Cal felicitar molt cordialment tota una colla
d’alumnes que han excel·lit en algun camp concret,
tot assolint algun premi, ja sigui dins la pròpia escola
així com des de fora del centre.

Ha participat un total del 24,2 % de les famílies.

Així cal felicitar els guanyadors i finalistes dels premis
literaris de La Colla, dels nostres Jocs Florals, dels
Punts de llibre de la Sala Galà, del concurs de redacció
de la Coca-cola, etc.

Educació infantil – 21,56 % - 11 de 51 famílies
Educació primària – 29,25 % - 43 de 147 famílies
Educació secundària – 22,22 % - 20 de 90 famílies

Finalment els premiats en els concursos de pastissos i
truites del Sopar Solidari, juntament amb els
guanyadors del karaoke posterior.

Fent un recull de les valoracions atorgades a cada
ítem, per etapes, surt el següent. Cal recordar que la
baremació va del valor 0 (gens satisfet) al valor 3
(molt satisfet):

Per poder guanyar cal abans decidir-se a participar.
Aquesta decisió ja és important i cal animar cada
vegada més alumnes a la participació en les diferents
convocatòries.
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els llibres a l’escola el dimecres, 19 de juny. Una
comissió de pares i mestres aixecarà acta de l’estat
dels llibres i proposarà les accions pertinents.
El projecte que coneixem com a RECICLATEXT s’ha
acabat. Era un projecte municipal iniciat el curs
2009-2010 i previst per a 4 cursos. Al juny de 2013
arriba a la seva fi. Ha estat una bona manera
d’estalviar diners a les famílies.

2 – Tots els que es vulguin acollir al nou programa per
al proper curs 2013-2014 han d’omplir el compromís
corresponent que està penjat a la mateixa carpeta
de la plataforma abans del 28 de juny i aportar els
dos ingressos pertinents:

A l’hora de fer-ne balanç, aquest programa ha
suposat una inversió total de l’Ajuntament de Cassà a
La Salle Cassà de 36.742,13 €, repartits entre els
quatre cursos que ha durat i per a un total de 641
alumnes que se n’han beneficiat. Si hem de fer cas
dels pressupostos municipals, en els darrers quatre
anys (2009 a 2012), s’ha invertit un total de 120.000
€ en la campanya de Reciclatext. L’AMPA de La Salle
s’ha beneficiat de la campanya municipal en un 30,6
% del total de la despesa municipal. Hem tingut 7
llibres de franc durant 4 cursos escolars per als
alumnes de 3r a 6è d’Educació Primària.

a) ingrés de 25 € al compte SOCIALITZACIÓ de
l’AMPA, també abans del 28 de juny.
b) Haver satisfet la quota de l’AMPA del curs vinent
2013-2014. Es passarà la quota de l’AMPA a tots
els alumnes els propers dies. Recordem que estar
al dia de la quota de l’AMPA és condició bàsica
per poder-se acollir a la campanya de llibres.

Aquest proper divendres, 7 de juny, està previst el
sopar de germanor, que farem tots els pares, fills i
mestres que vulgueu, al Polivalent de Cassà. És un bon
moment per trobar-nos de forma més distesa.
I ara, què?
Doncs s’ha aprovat un nou
quatre cursos que té un
l’anterior. Si bé no està
manera, la seva aplicació
Reciclatext.

projecte per als propers
format força similar a
plantejat de la mateixa
serà força semblant al

Teniu l’acord municipal penjat a la Plataforma, als
documents de centre, dins el grup de famílies. També
hi teniu una carta de la Regidora d’Ensenyament en
què explica els motius del canvi. Aquesta carta també
us arribarà físicament aquesta mateixa setmana.
Es compta amb els diners que heu anat aportant cada
curs (els 10 € de la quota de manteniment) per
apuntar-vos al Reciclatext i amb una aportació
municipal (fixada només la part corresponent al
pressupost de 2013). La suma dels tres centres s’ha
repartit equitativament segons el nombre d’alumnes
de cada escola i aquesta serà l’aportació de
l’Ajuntament per al curs 2013-2014.
En el nostre cas, aquest curs ens toca canviar part
dels llibres de Primària (i la resta el proper curs).
Això farà que la quota de manteniment l’anirem
fixant any a any. Per al curs 2013-2014 serà de 25 €.
Engeguem, doncs, aquest nou programa de
Socialització de llibres de text de la forma següent:
1r – És el moment de procedir a la revisió dels
llibres. Totes les famílies que han participat al
Reciclatext d’aquest curs 2012-2013 han de deixar

Els tiquets es poden treure a la Recepció de l’escola
fins el dimecres, 5 de juny al preu de 7 € (tiquet
d’adult) i 5 € (tiquet d’alumne). L’inici està previst a
les 21 h.

El Festival de final de curs està previst per al
dissabte, 15 de juny, al pati gran. Hi haurà servei
d’entrepans i refrescos. Començarà Educació Infantil
a les 18.30 h. Sobre les 20.00 h. està previst que
comenci l’Educació Primària i, després, l’Educació
Secundària Obligatòria.

A partir del dilluns 17 de juny, l’horari de les classes
serà només pel matí, de 9 h. a 13 h. (a 13.15 h. en el
cas d’ESO). El curs acaba, per a l’alumnat, el
divendres 21 de juny.
Hi haurà servei de menjador fins el dia 21 de juny,
inclòs.
Els que es queden a dinar podran sortir o podreu
venir a buscar-los de 3/4 de 3 fins a les 3 h.
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Per tal de complir amb la normativa vigent de
Secundària,
els
exàmens
de
recuperació
d’assignatures pendents, es realitzaran els dies 2 i3
de setembre de 2013. En el proper «Full Informatiu»
s’especificarà la seva distribució.

La Secretaria i la Consergeria del col·legi mantindran
l’horari d’obertura habitual de 9 a 13 h. fins el 28 de
juny i de 15 a 18 h. fins el 27 de juny.

El dijous dia 20 de juny acomiadarem els alumnes de
4t de Secundària. La celebració començarà a les 21 h.
per a les famílies implicades.

El lliurament dels informes finals i de les notes finals
es farà el proper dijous, 27 de juny, per a Primària i
per a ESO.

Amb les notes o els informes finals us farem a mans
el llistat dels llibres del proper curs, amb els preus
corresponents. Podreu fer-ne la reserva els primers
dies de juliol.
Les famílies que participen de la Socialització de
llibres també han de fer les reserves, en els
mateixos períodes de temps, de tot aquell altre llibre
i material que no entra en aquesta campanya
municipal.

Rebreu un correu dels tutors de la classe amb les
instruccions per triar el moment del dia que us pot
anar millor per a recollir-les, individualment al tutor
del vostre fill o filla. L’horari està comprès entre les
11,30 i les 13.30 hores del matí i entre les 15 i les 17
hores de la tarda.
L’any passat ja vam provar aquest sistema de cita
prèvia per tal d’evitar les esperes inútils i les
aglomeracions que s’havien vist en cursos anteriors.
Preguem que tothom miri d’ajustar-se a les hores
indicades.
Cas que alguna família no pugui venir a recollir
l’Informe o el Butlletí, es lliuraran al pare, mare o
tutor legal a partir de l’1 de juliol i fins el 12 de
juliol, a Consergeria.
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