l*espurna

REVISTA DE LA SALLE CASSÀ DE LA SELVA

NÚM. 2

u

ABRIL 2014

u

Setmana Santa:
un tastet d’estiu

El curs escolar arriba a les vacances de
Setmana Santa i al final del segon trimestre
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Anunciï’s a
la nostra revista.
El seu anunci
arribarà a més
de 500 llars.
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Interessats poseu-vos en contacte amb: escola@cassa.lasalle.cat
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Edita:

La Salle Cassà de la Selva

Director:

Germà Joan Casas

Des de La Salle Cassà posem en el vostre coneixement la segona edició de la nostra
revista. És una publicació que vol ser -com ja sabeu- un mirall de les activitats de tot
tipus que es relitzen en el nostre centre.
Aquest nou número de l’Espurna presenta una novetat: ha estat realitzada en la
seva totalitat per cinc alumnes de 4t d’ESO durant la seva activitat de FAIG. Ells han
estat creant durant aquest passat trimestre una petita redacció d’una publicació i
han realitzat, donat forma, retocat o editat la totalitat dels textos i fotografies que
en la revista apareixen.
Però la revista no només vol ser això, és a dir, no tan sols vol ser un ressò del que succeeix al’escola o els alumnes poden dir d’ella. L’Espurna vol ser alguna cosa més i per
això ens permetem demanar a tota la comunitat que l’envolta: pares, alumnes que
realitzin activitats fora d’ella, etc. que també hi diguin la seva. La revista de l’escola
està també oberta a tot això i per tal motiu us demanem que l’ompliu també perquè
també és i serà part vostra.

Consell redaccional:

Jordi Dausà, Xevi Miralles, Raül
López, Joan Casas, Miquel Casagran i M. Gràcia Esteba

Direcció d’art i disseny:
Raül López
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Presentació del projecte

Correcció:

La Salle Cassà

Redacció:

David Cot, Marc Peradalta,
Albert Lloveras, Àlex Santiago i
Miquel Roura

Portes obertes

Cròniques de l’English Day
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.

Entrevista al Germà Albí
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Diada de l’Esport
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Presentació de la revista
Jo, Miquel Roura formo part
del grup Gervasio Crew. Ens
ha tocat editar la revista
“L’ESPURNA”. Ho veig com
una molt bona oportunitat
per a dominar l’Indesign i la
creació d’articles periodístics. També crec que aquest
projecte que s’ha iniciat
pot servir per a dominar
l’organització d’un grup de
treballadors.
En general el projecte FAIG
de La Salle em sembla una
bona forma de preparar
els alumnes per a treballar
en grup en un futur més o
menys proper.
També em sembla innovadora la idea d’un estil de classe
diferent al convencional.
Per últim desitjo personalment als lectors que gaudeixin de la nostra revista i
d’una bona Setmana Santa.
Jo, Albert Lloveras, formo part del grup de FAIG que s’encarrega de dirigir i fer la revista de l’escola. Per
presentar una mica el que ha escrit el meu company, el projecte FAIG d’aquest any és un projecte APS,
d’aprenentatge i servei, això significa que alhora d’aprendre, servirem a l’escola.
Crec que és una gran oportunitat per cada un dels membres ja que podem trobar semblances a un
ofici real, aprenem a redactar, millorem les nostres habilitats de programes informàtics com pot ser
l’InDesign, el Photoshop a l’hora de fer alguns retocs a les fotos fetes servir a la revista a més de saber la
dificultat de saber fer amena una revista i com co·locar-hi els diversos articles.
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Portes obertes
El passat diumenge 9 de març, l’escola es va obrir al públic
en la Jornada de les Portes obertes. Al llarg del matí es van
fer diverses activitats i xerrades per acostar una mica més
el col·legi a la gent del poble.
El dia va començar a dos quarts d’onze amb dues xerrades:
una sobre Educació Infantil i una sobre ESO. Paral·lelament,
els alumnes de 4t d’ESO van organitzar diverses activitats
per als més petits de la casa, com ara tallers de maquillatge,
pistes toves i altres jocs amb els quals van gaudir molt, tant
els grans com els petits.
A les onze, es va fer una petita visita guiada per les
instal·lacions, tant d’Infantil, com de Primària, com d’ESO.
També es va fer una presentació dels Projectes FAIG per
part d’alguns alumnes de 1r i 2n d’ESO i d’aquesta manera
es van introduir els pares i els futurs alumnes de l’escola en
què consisteix el Projecte FAIG.

Durant tot el matí, els equips de la First Lego League de la
Salle van fer una demostració de com funcionen els seus
projectes de Lego, tot i que després van deixar els robots i
els altres treballs per tal que tot el públic els pogués veure i
remenar.
A les dotze, el grup de Grallers i Timbalers, juntament amb
els Gegants de la Salle ens van alegrar amb una animada actuació i així anar tancant la jornada d’una manera amistosa
i divertida.
A la una del migdia, es va acabar aquesta edició de la Jornada de Portes obertes de la Salle Cassà.
Tot i aquest horari, al llarg del dia també es van fer altres
activitats, com ara un pica-pica, o l’obertura de totes les
aules per a poder visitar-les i veure alguns dels projectes
que han fet els alumnes de l’escola, així com les pissarres
digitals que s’utilitzen a totes les classes de l’escola.
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English corner. Cròniques de l’English Day
El passat 24 de febrer, tota l’escola va celebrar la primera
edició de l’English Day, en què, al llarg del dia, es van fer
diverses activitats, totes en anglès.
Aquestes activitats es van fer per apropar una mica més
l’alumnat a la cultura britànica, a la llengua anglesa, les
seves tradicions, etc. Així doncs, tota la jornada va girar
entorn de l’anglès, des de la reflexió del matí, fins al menú
del menjador.
Tot i ser la primera vegada que es celebrava l’English Day,
es van realitzar moltes activitats amenes i divertides. Van
començar amb la reflexió diària però amb anglès. A les deu
els alumnes d’ESO van anar al teatre Puig d’Arques, on el
duo “The Pocket Oxford Theatre” van representar l’obra
de ‘Romeo and Juliet’ de William Shakespeare. Va sobtar
que fossin només dos actors, però al cap d’uns minuts van
demanar l’ajuda de sis alumnes per fer l’obra més completa
i interactiva. Va superar amb escreix les expectatives de
l’alumnat.
Altres activitats que es van fer, per exemple, va ser el taller
de cuina “Let’s make sandwiches!” que van fer els alumnes
de cicle mitjà, o el karaoke amb què van acabar la jornada
6

els alumnes d’ESO al gimnàs, en què tots els voluntaris que
s’havien apuntat anteriorment van cantar cançons.
En refència al coneixement de la cultura, s’han fet tallers
d’aprenentatge dels territoris de Regne Unit, les seves particularitats, els esports més comuns, els menjars més típics
i els més habituals i la cultura de l’entreteniment. A més, es
va donar informació política de Regne Unit, de l’himne i de
personatges importants de la seva història.
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A l’hora de fer un repàs general
de la primera edició de l’English
Day, nosaltres els alumnes
creiem que ha estat divertida i
interessant. Hem pogut aprendre moltes coses sempre a
través de l’anglès, i esperem que
l’any que ve es torni a repetir
amb noves i millors activitats
que les d’aquesta primera edició.

L’opinió
Maria Massegur
Alumna de 4t d’ESO
We celebrated the English Day at the 28th of February, all the ESO students went to the Puig d’Arques theatre and
saw the play Romeo and Juliet. We asked to Maria Massegur to tell us her opinion about the play Romeo and Juliet,
which was represented by the Oxford Pocket Theatre. We asked the opinion to her because she had participated
with some other five pupils in the play. She said:
I liked it a lot because it was a different way to enjoy a play. It was very funny for the students that saw it as well
as for the few students who represented it. It was a good experience because it was in English so it was a new
way to express myself in another language. The players were very sympathetic and they knew a lot about theatre.
They helped me to feel comfortable on the stage. At first I felt a bit nervous because it was my first time acting in
English, but thanks to the players, I ended up by feeling very comfortable in the stage.
My personal opinion of the play is that at first I thought that it would be a boring play, but after a few minutes I
saw that it was very funny and I enjoyed it a lot acting as Lord Capulet, Juliet’s father.

Opinions expressades pels mateixos alumnes
7
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Germà
Albí
Gómez
Germà de La Salle Cassà
Quina motivació el va fer voler ser professor?
Des de petit m’agradava el tema de l’escola i dedicar-me
a ensenyar als nens petits tal com m’havien ensenyat.
M’havien proposat fer altres professions, però jo ja tenia
clar que volia ser professor.
Quin any va començar a treballar de professor a La Salle
Cassà?

equilibrada i només dinaven després de sortir de classe. Alguns que estaven a l’hospital tampoc podien menjar, ja que
en teoria el menjar l’han de portar els pares, i els germans
els hi portàvem aliments.
Què li aporta al dia a dia ser germà?
M’aporta una satisfacció i realització personal, perquè faig
un servei per a la gent de l’escola.

“EN
Quins plans té pels pròxims anys?
Seguir l’ensenyament i quan
AQUEST PAÍS ENCARA
estigui jubilat seguiré fent altres
serveis allà on pugui.
SEMBLA QUE HI HA GENT
A quines altres escoles va ser germà i
Com veu la situació social i eduQUE ESTÀ TROBANT UN REMEI cativa
professor?
a Espanya?
A la Salle Palamós, que va ser la primera,
La situació social està molt detePER LA CRISI AMB
Figueres, Santa Coloma de Farners, Manriorada ja que amb la crisi la gent
lleu, Gràcia, i d’Àfrica la
està
quedant fora del sistema, i hi ha
VOCACIÓ.”
Salle de Dapaong i a
Hi he estat tres cops. Primer hi vaig entrar
del 82 fins al 85, després del 1999 al 2001, i
actualment treballo a la Salle Cassà des
de 2009.

la Salle de Tami.

Què hi va fer a Àfrica i quan
de temps s’hi va estar?
Hi vaig estar 8 anys. Primer
vaig estar a Dapaong,
al col·legi de batxillerat
Saint Athanas, i després a
l’escola agrària de Tami.
Algun fet que el va impactar?
Molts. Per exemple, molts
nois i noies al migdia no
podien menjar perquè no
tenien diners ni tenien els recursos per preparar-se una dieta
8

rics cada vegada més rics, i gent cada dia
més pobre. En aquest país encara sembla que hi
ha gent que està trobant un remei de manera voluntària i
amb vocació aportant serveis per tothom.

Per acabar, alguna anècdota que consideri important de la
seva vida?
Acabava d’arribar a Dapaong per ser cap d’estudis i sentia
una dona plorant i dient que havia perdut el seu fill. Jo, que
no entenia molt bé francès, en un principi pensava que
volia dir que no sabia on estava, però després em va dir que
havia mort per una epidèmia de meningitis.
Per acabar, donar les gràcies al Germà Albí per haver-nos
concedit aquesta entrevista i així haver après una mica més
sobre la seva vida i la seva història a la Salle.
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Diada de l’esport
El passat divendres 21 de març, tots els alumnes de la Salle
Cassà vam participar a la Diada de l’esport. Aquesta diada
és una tradició en la nostra escola i va servir, un any més,
per passar-ho d’allò més bé, tot gaudint de la pràctica de
l’esport.
Els més petits van passar el dia fent diverses activitats al pati
de l’escola, jocs a la sorrera, salts al mini-tramp, etc. Totes les
activitats van anar perfecte i els nens s’ho van passar molt
bé.
Els alumnes de primària van fer diferents activitats depenent
de cada cicle. Els més petits de primària van jugar a jocs com
el mocador, l’aranya, etc. també van poder ballar i córrer en
curses. Els estudiants de cicle mitjà van fer jocs de punteria
en anelles i cistelles, van jugar a futbol, pichi i curses. Finalment els més grans de primària van fer bàsquet, handbol,
futbol i beisbol i altres jocs com acrosport o les bitlles
catalanes (un joc de bitlles que es juga amb ampolles plenes

de sorra i una ampolla que es llença contra la resta per tal de
tombar-les).
Finalment, els alumnes de secundària podien triar l’esport
que volien practicar; es podia anar a fer bàsquet, futbol,
sortides amb bicicleta, beisbol, hípica o tennis. Per exemple
en el cas de la bicicleta es van poder fer diferents rutes: en
el cas de voler fer una ruta curta es podia anar fins a Llagostera i si es volia fer una ruta més llarga es podia anar fins
a Santa Cristina d’Aro. No hi va haver cap problema més
que una punxada de roda. Totes les activitats van anar com
s’esperava i es va poder gaudir d’un bon dia fent esport.
A la tarda, es van continuar fent activitats i diversos esports.
Es va continuar jugant a bàsquet, fent un 3x3 i altres jocs.
També es va seguir fent partits de futbol, i es van afegir
esports com el tennis taula, ultimate frisbee i el zumba. Finalment, a partir de les cinc de la tarda, els alumnes de 4t d’ESO
van poder jugar un partit de voleibol contra els professors.
9
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El segon trimestre a Infantil
Al febrer els d’infantil van
celebrar la Diada de la Pau
pintant coloms de la pau per
enganxar-los després en un
gran mural. Els alumnes també van anar a veure una obra
de teatre titulada ‘Els Tres
Óssos’, representada pel grup
l’Estaquirot.
Pel Dijous Gras van fer una
sortida per veure el carrilet que passava per Cassà i
van berenar al parc. Com és
tradició, els alumnes d’Infantil
es van disfressar de pastors
i pastores, i com que aquest
any el lema de la Salle és ‘Harmonia de colors’ es van fer les
disfresses plenes de taques
com si fossin uns artistes.
A Carnaval es va cantar i ballar amb moltes ganes, va ser
un dia molt especial per a tots.
En el mes de març es va celebrar l’English Day i es van dur a
terme diferents tallers i activitats. Primer es va fer Gingerbread Cooking, després es van
fer jocs, es van cantar cançons
i molt més. A la tarda Peter
Vinzi va venir a explicar contes
en anglès, i tots els alumnes
s’ho van passar molt bé.
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Diverses activitats educatives
TRIA BO. TRIA SÀ.
El passat 22 de gener, els alumnes de cinquè vam
anar al CAPRABO a fer un taller sobre l’alimentació.
Abans de marxar ens van donar una mena de
passaport que l’havíem de donar a l’entrada del
supermercat. La monitora es deia Meritxell i va
escollir cinc alumnes per fer una petita enquesta
sobre el que sabíem de l’alimentació. Tot seguit ens
va explicar la piràmide de l’alimentació i altres consells. Després les normes del taller i vam fer grups
de quatre alumnes. Ens vam posar uns “petos” , el
nostre era de color taronja, i també ens va donar un
paper per escriure els aliments que compràvem.
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Havíem de fer un menú amb quatre menjars. Una
vegada escrit vam agafar el carro i la targeta de crèdit que ens havien donat, de broma evidentment, i
una bossa frigorífica ... i a comprar!
Jo portava el carro amunt i avall mentre anàvem
comprant. A vegades vam tenir algun problema entre nosaltres però al final no va ser res. En acabar
vam anar a la caixa a pagar amb la targeta de crèdit
i després vam haver de col·locar els aliments comprats a la piràmide. La monitora ens va dir que ho
havíem fet molt bé. Abans de marxar ens van donar
una bossa amb fruita i un petita pissarra de paret.
Mariona Xirgu, 5è de Primària.
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Excursions
EXCURSIÓ AL PARC D’AVENTURA JALPI.
El divendres 28 de febrer els nois i noies de 1r d’ESO
vam agafar un autobús cap a Arenys de Munt, concretament cap al parc d’aventura Jalpi. Allí hi havia
tirolines, cordes per escalar, un rocòdrom, troncs
per on passar, etc., perquè cadascú pogués apuntar-se al que li vingués més de gust. El parc constava
de diferents nivells, dels més fàcils als més difícils, i
podies triar on anar. Alguns professors fins i tot es
van animar a participar-hi! Vam dinar allà mateix, i
després d’això ens vam dirigir a un camp verd on hi
havia un parc, bancs, arbres i porteries per jugar a
pilota, fins que va ser l’hora de tornar cap a l’escola.
La veritat és que ens ho vam passar molt bé!
Cristina Batllosera
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VISITEM GIRONA

SORTIDA 3r ESO. TERRASSA I UAB

Els alumnes i professors de 2n d’ESO vàrem visitar la
ciutat de Girona en la sortida del passat divendres 28
de febrer.

Els alumnes de 3r vàrem anar al Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, on
vàrem poder fer una visita guiada a l’antiga fàbrica
tèxtil, des de les sales de la matèria primera (el
carbó) fins a les de la venda de les teles finals,
passant per tot el procés de fabricació. Va ser
molt interessant. També vam realitzar un taller
sobre engranatges, que ens va ajudar a entendre
el funcionament de moltes màquines. A la tarda
vàrem gaudir d’una estona de lleure per visitar, pel
nostre compte, la UAB: cadascú segons les seves
preferències.

Després de la sortida de l’escola puntualment a les
9 del matí, l’autobús ens va deixar a l’aparcament
dels jutjats i allà ens esperaven dos guies que ens
havien d’acompanyar per la Girona antiga (catedral,
Sant Pere de Galligants, call jueu, etc.) realitzant una
activitat que barrejava història amb matemàtiques.
Els alumnes varen realitzar tasques de càlcul matemàtic a diferents indrets i localitzacions de la part
històrica de la ciutat al mateix temps que coneixien
la seva història.
Després de dinar el lloc de reunió va ser la plaça
Mercadal just davant del Museu del Cinema a on teníem previst fer una visita per conèixer el museu, un
audiovisual i la realització d’un taller de cinema en
què els protagonistes serien els mateixos alumnes.
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EXCURSIÓ A BARCELONA
Nosaltres, els de 4t, a Barcelona. La nostra primera
parada va ser al Parc de la Ciutadella, on vam poder
gaudir de llacs i monuments. Més tard vam poder
visitar el Parlament, un lloc amb molts anys d’història.
Quan ens van obrir les portes per entrar al seu interior ens vam quedar atònits. Era immens i la decoració completament extraordinària. La part que més
ens va sorprendre va ser el Saló de Sessions, on es
reuneixen els membres del Parlament per decidir les
lleis. Tot i que ens pensàvem que era més gran, ens va

deixar bocabadats. Les tres grans llums d’aranya que
il·luminaven aquella sala de seients vermells donaven
al Saló un aire elegant i sofisticat.
A la tarda, vam fer un recorregut per la Ciutat Vella de
Barcelona per veure l’empremta que hi havia deixat
la història. Vam anar al barri de la Ribera on visitàrem
el Fossar de les Moreres, l’església de Santa Maria del
Mar i el carrer més estret del barri. També vam visitar
altres esglésies, altres monuments i altres carrers,
cada un amb el seu passat, cada un amb la seva història.
Stephany Mendoza
15
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MOTS ENCREUATS

Horitzontal
3. Vehicle lleuger de dues rodes unides per un quadre
7. Estri per dibuixar o escriure a mà
10. Indústria on es treballa el metall pel procediment de la fosa
Vertical
1. Embarcació gran
2. Expressió per saludar familiarment
4. Peça de metall o d’altres materials durs que cobreix i defensa el cap
5. Bossa petita, de butxaca, en forma de llibre amb diversos departaments per a dur-hi
bitllets
6. Unitat monetària comuna dels estats de la Unió Europea
8. Animal que viu exclusivament en l’aigua
9. Mamífer carnívor domèstic de la familia dels cànids
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BUSCA LES 7 DIFERÈNCIES

SUDOKU
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