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Salutació del Director
1 MES DE L’INICI DE LES CLASSES
Aquesta setmana fa 1 mes que han començat les classes, un mes molt ple de preparatius i activitats
ja des de l’1 de setembre. Aquest full informatiu vol ser recull de les més significatives i porta per
les que vindran.
Cal destacar els 655 alumnes inscrits per aquest curs 2014-2015 amb un augment significatiu
respecte del curs passat, motiu que ens ha d’esperonar a continuar treballant des del rigor, la
proximitat i la creativitat, que són característica de La Salle. El lema d’enguany: És a les nostres
mans, ens ha de motivar a tirar a endavant.
Voldria dir-vos dos noms propis, el del gmà. Salvador Coma i el del mestre Albert Díez, dos
professors de l’escola que per diferents motius són notícia d’aquest full. Vull des d’aquestes línies
agrair-los tot el què fan i han fet, en benefici dels alumnes i del col.legi.
Durant aquest mes hem acabat els papers oficials per a la llicència ambiental i ja estem en
disposició de poder presentar-los per que ens sigui atorgada; un fet, que cal agrair als anteriors
germans directors de l’escola i al Patronat, serà una efemèride que poques escoles poden lluir.
Finalment vull donar la benvinguda a les persones que ens acompanyaran a partir d’aquest nou curs
escolar, el gmà. Ramon Font que ha estat destinat a l’escola aquest curs i que ens ajuda en diferents
tasques i al qual li agraïm la seva disponibilitat i generositat. La professora Maria Cots, que
s’incorpora al claustre de secudària a partir d’aquest curs li donem la benvinguda tot desitjant-li
bona feina. I finalment a la monitora Mónica López que estarà a les hores del menjador i en els
tallers del migdia pels alumnes més petits.
Us deixo doncs, amb aquest primer full informatiu d’aquest curs 2014-2015.
Miquel Casagran i Juera
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111.- RECONEIXEMENT AL Gmà. SALVADOR COMA

El passat 1 de setembre en el marc del Claustre General d’inici de curs, vàrem retre
homenatge al gmà. Salvador Coma i Molinos pels seus 30 anys d’estada entre
nosaltres. El gmà. Salvador és una persona molt arrelada al col.legi i a Cassà, ha fet
múltiples amistats, que les cultiva sovint i ha desenvolupat la seva vocació de germà
des del primer dia fins avui, ja sigui fent classes, dirigint, acompanyant o aconsellant
a tothom que li ha demanat ajuda o consell. El senzill acte va constar d’unes paraules i
uns obsequis en nom de tota la comunitat educativa, germans, professors, PAS,
Patronat i AMPA; tot és poc per la seva persona i pel nostre agraïment cap a ell. Que
per molts anys pugui continuar col.laborant en les diverses tasques de l’escola.
FELICITATS GERMÀ SALVADOR.
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112.- PINTURA DEL PATI D’EDUCACIÓ INFANTIL

Aquest estiu s’han pintat les parets del pati d’Educació Infantil seguint l’estil de
l’entrada d’aquesta etapa. La professora Dharma Pinós és l’artista que ens ha pintat de
manera desinteressada aquestes parets que fan molt més amable aquesta zona
d’Infantil. Seguirem amb aquest estil decorant pròximament la sorrera.
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3.-3.- Escola Multilingüe

Aquest curs l’escola s’ha posat com un dels objectius principals, treballar per ser escola
multilingüe. Ja fem moltes coses encaminades en aquest sentit des de fa uns anys, però
ara li volem donar l’impuls final; per poder aconseguir que els nostres alumnes
incrementin el coneixement de llengües estrangeres, en aquest cas l’anglès, com a
instrument de llengua de comunicació entre les persones. D’aquesta manera ajudarem
als nostres alumnes perquè es puguin desenvolupar adequadament en l’entorn social que
els tocarà viure.
L’escola es planteja l’obtenció de la Certificació d’Escola Multilingüe atorgada per la
Fundació d’Escoles Cristianes de Catalunya, com un projecte d’innovació, reforma i
constant reciclatge metodològic per millorar la competència lingüística en llengües
estrangeres. Tot això a partir d’activitats com la lectura, l’audició, la parla,
l’escriptura i les diverses activitats (assignatures impartides en llengua anglesa - Art
a P-5 i Primària i Science a ESO-, auxiliar de conversa, teatre en anglès, el nou blog
d’anglès que el podeu trobar a la web del col.legi…).
Tenim un equip de professionals que ho estan liderant i estem convençuts ho portaran a
bon port ben aviat. Ànims i endavant!
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3.-4.- El 1er dia de classe (15 de setembre de 2014)

Vàrem iniciar un nou curs escolar ple de novetats i de reptes; sota el lema “És a les
nostres mans” les escoles de La Salle ens hem posat com a valor principal a treballar
aquest curs: l’ESPERANÇA.
Amb un senzill acte a les 9 del matí al pati del col.legi i enlairant uns globus amb el
lema, es donava el tret de sortida a aquest curs 2014-2015.
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3.-5.- Reunions de pares
El dia 3 de setembre pels de P-3 i la setmana del 22 de setembre per totes les altres
classes es varen fer les reunions de pares d’inici de curs. La participació ha estat molt
alta a nivell general i ens n’hem de felicitar tots, gràcies pares per la vostra implicació,
els vostres fills us ho agrairan.
Es van començar les reunions amb una benvinguda per part del Director i la visualització
d’un video que ens convidava a tenir esperança amb les possibilitats de cadascú.
Esperança que com a escola i com a família hem de transmetre als nostres alumnes i als
vostres fills. Tot seguit es va anar a les classes corresponents on el tutor de cada
classe havia preparat una presentació de tot el que es farà durant aquest curs. Es va
poder tenir el primer contacte amb el tutor de la classe dels vostres fills, peça bàsica
per transitar amb èxit durant el curs escolar.

3.-6.- Jubilació del mestre Albert Díez

El 24 de setembre, va ser un dia molt especial pel mestre Albert, encara que el va
passar, com sempre, fent classe. Aquell dia es jubilava després de més de 40 anys de
dedicació a La Salle Cassà. Li volem agrair tots aquests anys passats i la seva
generositat, ara bé, ja ens va dir que no és un adéu per sempre: que vindrà de tant en
tant a donar un cop de mà per la Castanyada, els Pastorets, PROIDE,…
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Des de l’escola li desitgem que el camí sigui llarg i que continuï compartint-lo amb
nosaltres. Segur que tots ens recordarem d’ell sovint, sobretot quan passem per
l’”árbol hueco”, fem un projecte de CREA o veiem algú anar amb “cuclilles”.
Són una pila d’anys de feina a l’escola, de companys, d’amics, que segur no oblidarà, els
seus alumnes d’ahir i d’avui tampoc. Bona jubilació Albert!

3.-7.- 10è Aniversari de les pregàries de TAIZÈ

Aquest mes d’octubre han començat per 10è any consecutiu les
pregàries de TAIZÉ. Ens hem reunit un bon grup d’alumnes, pares,
professors i germans, per començar el dia amb cants i pregàries.
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Tot demanant al Senyor que ens ajudi i ens acompanyi en aquest curs escolar.
El proper dijous dia 23 d’octubre en l’horari habitual, 8:35h i a la capella del col.legi
ho celebrarem. Hi esteu tots convidats.
Des d’aquestes ratlles volem agrair molt sincerament al mestre Àlex, la seva dedicació
i perseverança en l’organització d’aquestes pregàries. I que sigui PER MOLTS ANYS!!!

3.-8.- Convivències de 6è
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CONVIVÈNCIES A SISÈ
Un dia de les primeres setmanes de cole els alumnes de sisè anàrem a passar un matí de
convivència entre tots i totes a Campllong.
Hi anàrem a peu. D’aquesta manera a més a més férem una bona passejada. Allà vam fer
diverses activitats relacionades totes amb el lema del curs: “És a les nostres mans”.
Vam parlar de confiança, sinceritat, bones maneres...
Ens ho vam passar molt bé i creiem que va ser força de profit per a tots i totes. Fou
una bona manera de començar el curs !
Marc Vilà i Llinàs

3.-9.- Projecte Mona i Parc Art

Els de P-4 varen fer l’excursió al Projecte Mona el dia 10 d’octubre. Quan es va a la
Fundació Mona ens n’adonem que allò no és un zoo, sinó un centre de recuperació de
primats. De manera molt lúdica aprenem la importància de no treure els animals del seu
hàbitat natural.
Els de P-5 varen fer la sortida matinal al Parc Art el dia 3 d’octubre, és una sortida que
agrada molt als nens i nenes. Moltes escultures són entenedores per a ells i amb uns
rètols fàcils de llegir per la seva edat. Preparen la visita en diferents grups per tal de
descobrir escultures concretes que han d’identificar segons la textura, el color, el
moviment, el so, la grandària…
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3.-10.- Xerrades pares ESO - Tutoria

Des de ja fa uns anys a La Salle Cassà intentem que els pares puguin venir a l’escola a
explicar la seva experiència professional, ho fem a totes les etapes i d’una manera
especial a 4t d’ESO. Aquestes xerrades els hi serveixen per orientar-los
professionalment de cara al futur. Són xerrades relacionades amb l’assignatura
d’orientació que es fa a l’últim curs de secundària.
Volem agrair d’una manera especial a tots aquells pares que s’han ofert per poder-les
fer. La relació família-escola és per nosaltres un pilar fonamental en l’educació dels
nostres alumnes.
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3.-11.- Fira Santa Tecla
El diumenge 21 de setembre com ja és habitual estava organitzada la Fira d’Entitats
per Santa Tecla. L’AMPA i el col.legi i vàrem estar presents com a entitats ben
arrelades al poble. Vàrem portar les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA,
publicitat de les diferents etapes de l’escola, alumnes voluntaris de 4t d’ESO varen
pintar cares de nens i varen vendre braçalets, galetes i pastissos en benefici del viatge
de final de curs, hi ha haver la presencia dels gegants del col.legi que varen participar a
la cercavila que estava organitzada.
Moltes gràcies a l’AMPA i als alumnes voluntaris pel temps que hi varen dedicar.

3.-12.- Piscina pels de 2n de Primària

Aquest curs els alumnes de 2n de Primària tenen la novetat de poder anar a la piscina
municipal de Cassà a les hores d’Educació Física. L’objectiu és el de d’aprendre a nadar
el que no en saben i a millorar aquells que ja estan iniciats.

La Salle Cassà

Pàgina 11

Aquesta activitat ja fa uns anys que s’ha iniciat a l’escola amb els alumnes de 2n
d’ESO.

3.-Properes activitats

20 d’octubre Consell Escolar
21, 22 i 23 d’octubre Proves d’avaluació diagnòstica per 3r d’ESO
22 d’octubre Fotografia Minerva
28 d’octubre FEMXAS 1r d’ESO
29 d’octubre Preavaluació 1r i 4t d’ESO
30 d’octubre La Castanyada per totes les edats
31 d’octubre Dia de lliure elecció
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