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          Tradició   Innovació
El futur de l’educació avui, a la Salle Cassà
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Les opinons expressades i les imatges 
incloses en aquest número de la 

revista són propietat de l ’Escola La 
Salle de Cassà de la Selva.

Salutació
del director
Miquel Casagran?
Cada vegada que escric aquesta carta de salutació per la nostra revista m’agrada fer una 
mica de balanç. Enguany, La Salle Cassà s’ha consolidat com escola Multilingüe, i el 
nombre d’activitats en llengua estrangera ha crescut en qualitat i quantitat. Comptem 
amb una nova auxiliar de  conversa, la Debra Smith, que ens ha permès augmentar 
el nombre d’hores que els nens i nenes reben assistència personalitzada. Els altres 
projectes que tenim engegats de fa més temps avancen a bon ritme, i constatem que 
totes les millores que s’han fet a l’escola -destaquem la coberta i aïllament de la façana 
interior de l’edifici Gavarres- han estat reeixits, i eren necessaris. Enguany també hem 
instal•lat un desfibril•lador a l’entrada i hem format mèdicament un equip de professors 
i personal administratiu perquè el puguin fer servir. I encara un nou projecte que té els 
nois i noies d’ESO ben engrescats: la instal•lació de guixetes personals.

Malgrat els balanços positius i els bons resultats, no ens estarem quiets. La nostra esco-
la ha evolucionat durant més de 135 anys, precisament, per la inquietud de les persones 
que la formen. El nostre compromís és el d’oferir una educació acadèmica i de valors de 
la màxima qualitat, recordant sempre, que tractem amb el recurs més valuós que té una 
societat: els nens i nenes. Gràcies per confiar-nos-els.

Miquel Casagran
Director de La Salle Cassà
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Els pensadors moderns han batejat els temps actuals amb el 
nom de Temps Líquids. Els Temps Líquids es caracteritzen 
per una incertesa generalitzada present a tot arreu, per una 
gran flexibilitat i per una renuncia a la planificació a llarg 
termini, entre d’altres. En moments així és quan la tradició 
i l’herència de moltes generacions cobren més importància. 
Davant d’una convergència d’infinitat de metodologies i teo-
ries, moltes de les quals es demostren ineficaces d’entrada, cal 
aprofitar el que fins ara ha funcionat. 
Però basar-se només en la tradició, donant l’esquena a les 
innovacions pedagògiques, psicològiques i tecnològiques és un 
error. L’equilibri, com deien els antics grecs, rau en la mesura. 
Aprofitar el millor de cada món: l’experiència i la innovació, 
els valors humanistes i els nous reptes ètics, els programes 
innovadors i el treball constant, les noves tecnologies i el desa-
fiament que suposa l’aprenentatge de llengües en un món cada 

vegada més hiperconnecat. També hem d’aprofundir en la coo-
peració davant l’individualisme cada vegada més present en els 
nostres dies, i tot això sense oblidar el seguiment personalitzat.
La Salle Cassà s’enorgulleix de saber combinar tradició i inno-
vació, i de fer-ne un tret distintiu. Mirar sempre cap endavant, 
però amb els peus ben clavats a terra, i sense oblidar les lliçons 
que hem après durant els més de 135 anys que té la nostra 
escola. Els mètodes pedagògics de La Salle estan basats en la 
nostra realitat concreta i  en les demandes de la nostra societat 
present. Un equip de mestres que combina joventut i veterania, 
s’encarrega de mantenir aquest equilibri que ha demostrat la 
seva eficàcia una vegada rere l’altra. Tradició i innovació són, 
en definitiva, els puntals de La  Salle Cassà. 

Tradició i innovació
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Donats els èxits que  l’any passat van suposar l’English Day 
i la jornada On parle français, aquest curs l’escola ha decidit 
celebrar la Setmana Multilingüe. Durant aquests dies s’han 
organitzat diferents activitats en les quatres llengües que fem 
servir habitualment, donant més importància a l’anglès i al 
francès.  Al llarg d’aquesta setmana els nostres alumnes han 
anat al teatre, han participat a concursos, han vist pel•lícules 

en versió original, han rebut la visita d’anglesos nadius que han 
parlat de diversos temes, han fet gimcames en francès i expe-
riments de física i química en anglès, han après cançons i les 
han ensenyades als més petits, entre moltes d’altres activitats. 
La valoració de la Setmana Multilingüe és d’èxit total, i repre-
senta un pas més en el procés d’ensenyament-aprenentatge de 
llengües estrangeres. 

La nostra escola.

Setmana multilingüe
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La quarta setmana de febrer de l’any 2017 es va celebrar la Se-
tmana multilingüe i el dijous, que va ser  l’últim dia d’aquesta 
setmana, es va fer en el Teatre Centre Recreatiu el karaoke en 
anglès o francès, tot i que tothom va cantar en anglès. El jurat 
estava format pels mestres Guim Torres, Raül López i Jordi 
Hernández. El presentador va ser l’auxiliar de conversa de 
secundària: Ernie. 
Van cantar grups com “We don’t know our name” o com “The 
daddys”. 
En segon lloc va ser per les “Sunshine girls” que van cantar 
“Someone like you” d’Adele.

En primer lloc van quedar dues persones que anaven per 
separat:
La cantant “Blue eyes” (Noa Maldonado) que va cantar “Ti-
tanium” de Sia i David Guetta i Ramon Ortiz que va cantar 
“Hallelujah” de Leonard Cohen. Els guanyadors i els segons 
classificats van rebre un rellotge-alarma de premi.
Aquest acte, que va ser molt divertit, va tancar la setmana 
multilingüe. Esperem que es torni a repetir el curs vinent i 
animem a tothom a participar!!
Eduard Gómez i Anna Besalú (1r d’ESO B)

La Salle Cassà Got talent-Sing 
Along 2017

Notícies d’actualitat.
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El dia d’Acció de Gràcies vam inaugurar l’Espai 
Multilingüe, una cartellera situada a l’entrada del 
carrer Germà Agustí, entre la Speaking class i l’aula 
polivalent.  L’Espai Multilingüe és una iniciativa 
pensada per treure de l’aula i fer visibles els diferents 
idiomes que fem servir a l’escola (català, castellà, 
anglès i francés). Fins el moment de l’edició d’aquest 
número de l’Espurna, els pares i mares han tingut 
oportunitat de donar gràcies per les seves circum-
stàncies, d’obrir un calendari multilingüe d’advent 
i de jugar a l’Scrabble amb diferents idiomes. Els 
pares i mares anireu rebent amb regularitat correus 
que us informaran de les novetats a la cartellera .

Notícies d’actualitat.

El nou espai 
multilingüe
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Anys enrere apreníem una llengua a través de la gramàtica. 
Coneixíem tots els temps verbals i érem capaços d’escriure 
sense faltes d’ortografia. A vegades fins i tot teníem coneixe-
ments que deixaven parats als nadius, però a l’hora de parlar 
anglès totes aquestes construccions gramàtiques se n’anaven en 
orris. No ens en sortíem, i a vegades amb prou feines enteníem 
el nostre interlocutor. 
Les teories més modernes afirmen que els passos per aprendre 
una llengua són entendre-la (el primer que fan els nens petits), 
parlar-la (el següent pas, lògic i natural), i finalment escriure-
la. Difícilment trobarem algú que pugui rebatre aquesta 
afirmació, però sí que ens trobem que a l’hora de la veritat 

costa d’aplicar. Al cap i a la fi, les hores que els nens estan en 
contacte amb l’anglès són limitades. 
Malgrat els problemes logístics, procurem ensenyar basant-nos 
en aquesta teoria. Primer cal desenvolupar les habilitats de 
l’infant, el que anomenem skills, i posteriorment es treballarà 
de manera minuciosa la part escrita i, sobretot, la gramàtica, 
que s’introdueix a Primària però estudia sobretot a Secun-
dària. En els darrers anys hem viscut canvis substancials, i el 
nivell ha pujat de manera molt important. Amb els auxiliars 
de conversa pretenem acostar-nos una mica més a aquesta 
metodologia innovadora i pràctica.  

Grammar: “To teach or not to 
teach”

English cornerU
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El passat divendres 17 de febrer l’escola va organitzar la mara-
tó Solidaritat, Enjoy it!, destinada a recaptar fons per a un cen-
tre educatiu a Madagascar. La jornada solidària va començar 
amb un berenar, una competició de bàsquet 3x3 i una sessió 
de contacontes pels més menuts. A continuació es van oferir 
tallers de pastisseria i concerts a càrrec del grup Crossing i de 
la Marta Pérez . L’acte es va cloure amb un sopar solidari i un 

concurs de truites i tapes fredes. Paral•lelament a les diferents 
propostes, els pares i mares interessats van poder visitar les 
instal•lacions de l’escola. Els actes van començar a les cinc 
de la tarda i van acabar a les dotze de la nit. Com en d’altres 
ocasions, la resposta del públic va ser bona i la valoració de la 
jornada és d’exitosa.

Èxit de
Solidaritat, Enjoy it! 

Notícies d’actualitat.

17:00 h. Berenar solidari al pati petit i pati gran (coca, suc i xocolata). Preu: 1,5€. 

17:45 a 18:45 h. Contacontes de P3 a P5 de Primària i 1r i 2n de Primària. Auditori Germà 

Salvador. Gratuït.17:15 a 20 h. 3x3 de bàsquet solidari (de 4 a 5 jugadors per equip). Pati gran. Demanar 

inscripció a secretaria. Preu: 2€ per persona. 
19:00 a 20:00 h. Visita guiada a les instal·lacions del centre. Gratuït.

19:00 a 20:00 h. Participació a un taller per aprendre a fer trufes a càrrec del mestre pastis-

ser Miquel Costabella. Els nens han d'anar acompanyats d'un adult. Cal apuntar-se prèvia-

ment (màxim 20 places). Gimnàs gran. Preu: 3€.
20:00 a 21:30 h. Concert solidari a càrrec de CROSSING i VERSIONS amb  Marta Pérez i 

David Abad. Auditori Germà Salvador. Preu: 5€.
A partir de les 21:30 h. SOPAR SOLIDARI: Pa amb tomata, tapes fredes, vi i aigua. Altres 

begudes a part. Tots aquells que participin amb una tapa/postres o coca solidària entrarà en 

un concurs! Auditori Germà Salvador. Preu: 5€ adults i 3€ nens.

Tots els participants que facin una coca pel berenar o una tapa freda o postres pel 

sopar entrarà al concurs culinari!

Lloc:
ESCOLA
LA SALLE

CASSÀ 

Perparticipar a
totes lesactivitats:8€.

Venta
de tiquets

3 setmanes abans

a CONSERGERIA

de LA SALLE

CASSÀ
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La creu de Taizé. Àlex Pérez

La Balma.

Fixeu-vos bé en la creu de la fotografia. No és una creu 
qualsevol. La porten persones (tant nois com noies) que han 
estat a Taizé o hi han tingut algun tipus de relació. Com que a 
Taizé hi va molta gent, és fàcil trobar algú que llueixi aquesta 
creu penjada al coll. A mi m’ha passat a molts llocs: et trobes 
algú amb aquesta creu, li preguntes per Taizé i comenceu una 
conversa molt alegre (sempre que parleu el mateix idioma). 
No sé de ningú que l’hagi utilitzat per lligar, però també es 
pot donar el cas. Fins i tot m’han assegurat (però no sé si no 
és una llegenda urbana) que una finalista d’Eurovisió portava 
aquesta creu ben visible.
El cas és que portem tot un símbol: una creu en forma de 
colom. Als anys 50 i 60 del segle XX era molt més gran i 
estava feta de fusta o coure. Devia quedar bé amb els panta-
lons acampanats i les camises de flors de l’època. Ara és més 

discreta, la fan de ceràmica i de diferents colors.
El seu origen és curiós. Quan el germà Roger, a mitjans de 
segle XX, va començar a visitar els països comunistes, on la 
religió estava prohibida, no li van deixar passar cap creu per la 
frontera. Els germans de la comunitat van estar donant-li mol-
tes voltes fins que van dissenyar aquesta creu-colom. Per als 
funcionaris de la frontera era un colom, però per als cristians 
de l’interior d’aquells països era una creu! I la podien portar al 
coll lliurement.
Com a símbol de la fe també és molt interessant, perquè 
reuneix en un sol objecte a Jesús (la creu) i l’Esperit Sant (el 
colom). És normal que tingui tant d’èxit.
Si trobeu algú que la porti aviseu-me, m’encantarà parlar-hi!
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Per Nadal no importen els freds, ni els camins tots plens de 
gebre.
Missa del Gall, el Pessebre, torrons, vi bo i Pastorets!
Els Pastorets de la Salle Cassà estan basats en “Els Pastorets  
o l’adveniment de l’Infant Jesús” de Folch i Torres, una de les 
obres catalanes de la qual s’han fet més representacions i que 
ha acompanyat els Nadals de generacions catalanes des de que 
es va publicar el 1916. Ja porta cent anys fent emocionar, riure 
i plorar els públics d’arreu. I, com no, totes les generacions de 
Cassà de la Selva en els més de 35 anys que fa que la represen-
tem. 
Enguany som més de 150 alumnes d’ESO que duem a terme 
aquesta activitat tan creativa, rica pedagògicament i plena de 
valors cristians i molt engrescadora per a tots aquests nois i 
noies que, hi volen participar.

L’argument combina els continguts del naixement de Jesús i la 
lluita entre el bé i el mal, àngels contra dimonis , 
Dins d’una masia catalana, i després d’una llarga jornada 
de treball, els rabadans no han anat a dormir com fan habi-
tualment. Avui és la Nit de Nadal. Tots esperen amb ànsia 
el moment d’anar a la Missa del Gall escoltant l’àvia que els 
entreté explicant-los velles rondalles per mantenir-los desperts. 
No ho aconsegueix.
En Lluquet i en Rovelló, rendits per la son, s’adormen ben 
aviat com soques. 
Somien, i els seus somnis són... els nostres Pastorets!
Per Nadal no importen els freds, ni els camins tots plens de 
gebre.
El Col.legi la Salle desitja unes bones festes de Nadal i un 
venturós Any Nou!

La nostra escola.

Què seria un Nadal sense Pastorets?
Montserrat Oliveras Vendrell
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Des del mes de setembre passat, l’escola ha entrat a formar 
part del programa d’espais cardioprotegits. Per tal de mi-
llorar la seguretat dels usuaris de l’escola, s’ha instal•lat un 
desfibril•lador d’última generació a l’entrada, i s’ha format 
mèdicament  un grup de professors i de personal administratiu 
perquè el puguin fer servir amb eficàcia. Previ a la instal•lació 
de l’aparell, durant tot l’any passat l’escola es va sotmetre a un 

estudi per valorar-ne la viabilitat i la necessitat. 
Els nous aparells de reanimació cada vegada tenen més 
presència a la vida pública perquè ofereixen garanties impor-
tants en cas d’emergència vital. Totes aquestes iniciatives tenen 
lloc dins del pla de millora contínua de l’escola, que pretén 
establir un centre educatiu de primer nivell amb el màxim de 
serveis disponibles. 

Notícies
d’actualitat.

La Salle,
espai cardioprotegit
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Diverses imatges del 3x3 de bàsquet solidari, conte, 
sopar solidari, Diada de la pau, tallers de xocolata i 
concert solidari.

14

Miscel.làniaV
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Miscel.làniaV
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Publicitat



l*espurnaNÚM. 8 w MARÇ 2017 w ANY 4

17



l*espurna NÚM. 8 w MARÇ 2017 w ANY 4

18

Orgullosos de
les nostres tradicions,

preparats per als
nous reptes.


