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Salutació del Director
JOIA EN EL MÓN...
Jesús és nat! Ens apropem a les entranyables festes nadalenques i no podem perdre de vista el
motiu d’aquestes celebracions. Ja fa més de 2000 anys d’història que vivim en la cultura cristiana,
una cultura que ha creat una societat amb uns valors que avui són més necessaris que mai:
generositat, perdó, compassió, respecte, fe, esperança... Aquests valors i molts d’altres són els que
intentem cada dia inculcar als nostres alumnes. Uns valors que units a la creativitat i la innovació fan
de les escoles de La Salle un referent educatiu.
L’escola multilingüe és una de les iniciatives per les que ha apostat La Salle Cassà, som escola
multilingüe, no perquè ho digui un paper sinó pel que es fa cada dia a les aules de la nostra, vostra
escola. Les classes d’anglès, les assignatures en anglès, l’auxiliar de conversa, la retolació de l’escola,
l’English Day i el Français Jour, les classes de francès, les extraescolars d’idiomes, les colònies en
anglès, l’estada a Galway (Irlanda) per alumnes d’ESO, cursos d’idiomes per professors... són
iniciatives que conformen la nostra aposta pels idiomes i per fer de La Salle, una escola multilingüe
per alumnes plurilingües.
Aquest curs l’hem iniciat amb l’estrena de nous espais per Educació Infantil, molt més amplis,
còmodes i funcionals que els anteriors. Apostem perquè els alumnes més petits de l’escola s’eduquin
en uns espais més adients a les necessitats actuals. El treball cooperatiu, per projectes, els racons...
necessiten d’aquestes espais, que gràcies al Patronat, a l’AMPA i a la Institució de La Salle avui són
una realitat.
A tots i a cada u, alumnes, professors, germans, PAS, pares i amics de La Salle Cassà:

BON NADAL i FELIÇ 2016!

Miquel Casagran i Juera, director.
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11.- OBRES (AUDITORI – MENJADOR INFANTIL- ESPAI POLIVALENT- LAVABOS

El curs va començar estrenant les obres que s’han fet aquest estiu sobretot als nous
espais d’Educació Infantil i el nou Auditori.
S’han remodelat els lavabos d’Educació Infantil i se n’han fet de nous, més amplis i
actuals.
S’ha guanyat un espai polivalent a Educació Infantil que millora l’amplitud i la mobilitat,
s’ha canviat el terra posant-lo de parquet sintètic, molt més càlid i còmode pels
alumnes.
S’ha creat un nou menjador per Educació Infantil.
Al final del curs passat ja s’havien posat al pati d’Educació Infantil uns jocs lúdics i
didàctics amb terra de tartan.
L’antiga capella s’ha transformat en una Auditori per poder-lo utilitzar per a diferents
activitats escolars, des de conferències a concerts, passant per representacions,
treball cooperatiu, activitats de HARA, reunions...
Tot això ha estat gràcies a la Institució de La Salle, al Patronat i a l’AMPA.
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12.- ACOLLIDA DE NOUS ALUMNES

El dijous 10 de setembre els nous alumnes d’Educació Infantil i de 1r d’Educació
Primària, varen venir a l’escola per poder familiaritzar-se amb les professores i els
espais que utilitzaran durant el curs.

113.- PRIMER DIA DE CURS i 135è ANIVERSARI DE LA SALLE CASSÀ

El primer dia de curs, 14 de setembre, va ser un dia especial a la nostra escola.. Ens
reuníem al pati de l’escola, alumnes, famílies, professors i germans per donar el tret
de sortida al curs 2015-2016 i l’inici de les celebracions del 135è aniversari de la
fundació del col·legi.

La Salle Cassà

Pàgina 5

UN TRIMESTRE PLE D’ACTIVITATS
En una celebració d’aniversari no hi pot faltar el moment de bufar les espelmes. Tres
alumnes de les diferents etapes d’Educació Infantil, Primària i Secundària varen bufar
les espelmes i vàrem cantar “ANYS I ANYS PER MOLTS ANYS”. Una pluja de confeti
va omplir el pati i els caps!
Presentarem també el lema d’enguany És just i necessari tot recordant els milers de
refugiats que arriben a Europa. La justícia i la solidaritat han de ser pilars d’aquest
curs.
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4.-44.-

PRACTICANTS

Com cada any La Salle Cassà es converteix
en un centre de pràctiques per aquells
mestres i professors que estan cursant el
Grau de Magisteri o fent el CAP de
Secundària.
Els donem a tots la benvinguda i els
agraïm la confiança dipositada en La Salle
Cassà.

3.-5.- REUNIONS DE PARES
Durant la darrera setmana de setembre, des de P4 fins a 4t d’ESO vam tenir un
contacte general amb les famílies, en les reunions de pares que celebrem a
començament de curs. Cada una d’elles es va iniciar amb unes paraules del Director, el
Sr. Miquel Casagran a tall de benvinguda presentant el nou curs escolar fent un èmfasi
especial en la celebració del 135è aniversari de la creació del col·legi i convidant
tothom a la participació en les activitats que s’organitzen. A continuació varen ser els
tutors i cotutors qui comentaren les particularitats de cada classe: professorat,
horaris, grups flexibles, programes específics de les escoles La Salle, celebracions,
sortides, colònies, calendari per trimestres, normativa, etc.. Aquests contactes tindran
continuïtat al llarg del curs, però d’una manera individualitzada, en les diferents
entrevistes que anirem mantenint amb totes i cada una de les famílies.
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3.-76.- CONVIVÈNCIES 6è

Aquest mes de setembre hem fet les convivències de 6è.
Les convivències consisteixen en conèixer-nos millor entre nosaltres i conèixer-nos
millor a nosaltres mateixos.
Primer ens vam dirigir a Llagostera amb bicicleta, passant una bona estona amb els
amics. Quan vam arribar al casal Parroquial de seguida ens vam posar a esmorzar i els
mestres que ens acompanyaven ens havien preparat moltes activitats, entre elles el
joc dels paquets, el del cacauet o cantar cançons.
Vam dinar allà plegats i després ens van deixar una estona lliure per poder jugar abans
d’agafar la bicicleta per tornar. A la tornada hi va haver alguns petits entrebancs (la
típica roda punxada) però tots vam arribar a l’escola molt contents. Ens emportem una
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experiència inoblidable i hem après moltes coses i n’hem ensenyat d’altres als nostres
companys.
Volem acabar aquest escrit agraint al Casal Parroquial de Llagostera que ens deixés
fer servir les seves instal·lacions.
Sígrid Rabell i Ariadna Comas.

3.-7.,77.- FEM XAS 1r d’ESO
El dijous 8 d’octubre a les vuit i vuit minuts, va sortir l’autocar que ens portaria cap a
La Salle Figueres. Allà ens trobaríem amb la Salle Girona per fer jocs i activitats
divertides per relacionar-nos entre altres Salles i treballar els valors que La Salle vol
inculcar-nos a tots nosaltres.
En arribar vam tenir temps per esmorzar i explorar una mica aquell col·legi desconegut
fins llavors per nosaltres. Quan van arribar els de La Salle Girona va començar la
jornada de XAS. Després de fer unes quantes activitats per conèixer-nos millor, vam
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agrupar-nos en varis grups amb gent de totes dues escoles per començar a fer els
altres jocs.
Cada joc ens feia treballar un valor: el de la responsabilitat ens va fer un test sobre
Joan Baptista de La Salle; en el de la justícia, havíem d’omplir un dipòsit d’aigua
agafant aigua amb unes esponges d’un altre cubell; al de la creativitat, havíem de fer
un dibuix (creatiu) entre vàries persones...
En acabar totes aquestes activitats va venir el millor. Van donar a cadascú un globus
amb un paperet del color del seu grup a dins i va començar la gresca! Cada grup havia
de aconseguir fer explotar el màxim nombre de globus (que no fossin els seus) i
recollir-ne el paperet que tenien a dins.
Quan va finalitzar la gresca un imagineu què vam fer? Vam anar a dinar corrents
perquè tothom tenia un budell buit. Ens van portar al camp de futbol de La Salle
Figueres (sí, tenen un camp de futbol) i allà vam dinar, vam jugar, vam cantar,
dibuixar...
Cap allà a les tres i cinc minuts, tornàvem cap a l’edifici de La Salle Figueres per dirnos adéu, fer una petita pregària amb cançons i tornar cap a Cassà. En fi, va ser un dia
divertit, diferent, vam fer Xarxa, Amics i Salle (vam fer XAS)
Miquel Freixas Poch – 1r d’ESO B
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3.-8.- EMPRENEDORIA

2a sessió d’emprenedoria.
Els alumnes de 3r d’ESO van treballar la dificultat de crear invents que possibilitin la
millora per a persones que tenen qualsevol tipus de minusvalidesa.
En aquesta dinàmica, es van veure casos d’inventors que ha creat mecanismes per a
persones minusvàlides o el creador del Segway. Posteriorment, els alumnes van veure
les dificultats que les persones invidents tenen en la seva vida diària i els entrebancs
que es troben contínuament. Aquesta activitat teòrica anava acompanyada d’una
dinàmica en què els alumnes havien de comportar-se dins de l’aula com a persones
cegues. Allà va quedar palesa la dificultat de realitzar les tasques quotidianes.
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3.-9.- EDUCACIÓ INFANTIL: LA TARDOR

Durant l’octubre els més grans d’infantil hem anat al Parc Art. És una sortida molt
interessant , que tenim ben a prop i val la pena aprofitar-la. Els nens gaudeixen molt
ja que han de descobrir algunes escultures que porten en un dossier i observar-ne els
colors, materials, textures.
Els de P5 estan molt contents perquè ja tenen el seu padrí de lectura. Els nens de 6è
els ensenyen a llegir,miren contes.....s´ho passen molt bé!!
Els nens i nenes de P4 hem anat a la Fundació Mona. Allà ens ensenyen com és
d’important respectar els animals en el seu hàbitat natural . Hem conegut els primats
que hi viuen i com han arribat fins a la Fundació. Ara ja sabem que no és un zoo sino
un centre de recuperació.
Els petitons de l’escola sempre tenen activitats per passar-s’ho bé: racons de joc, de
disfresses, de treball, a la sorrera, a tallers...sempre a punt per

fer nous

aprenentatges
Com no podia faltar en un mes d’octubre hem celebrat la Castanyada amb molta il·lusió.
Primer ens vam posar al cap una paperina plena de castanyes que havíem preparat a
tallers, desprès a veure com els mestres Albert i Josep Mª torraven les castanyes i
per fi va arribar la Castanyera. La Marta (mestra de música) ens va fer cantar i
dansar amb cançons de tardor i al final a menjar les castanyes!
A tallers vam fer la corona de la tardor, i un cop acabada la castanyada, tots els nens
van sortir molt contents de l´ escola seva corona posada al cap
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3.-10.- CASTANYADA
Totes les etapes educatives, des d’Educació Infantil fins a Secundària varen celebrar
el dia 29 d’octubre la tradicional Castanyada. Els més petits els va visitar la
castanyera carregada de moltes castanyes ben cuites al pati del col.legi. Els
d’Educació Primària varen fer una sortida al matí i a la tarda al pati del col.legi varen
menjar castanyes i feren un seguit d’actuacions molt lluïdes. Els més grans del col.legi
passaren el dia a la Pineda Fosca amb una gimcana, dinar i castanyes. Un dia rodó per a
tots!
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-11.- APRENDRE A EMPRENDRE – LA SALLE CASSÀ I LA FUNDACIÓ PRINCESA DE GRN

“La creativitat s’aprèn, igual que s’aprèn a llegir.” (Sir Ken Robinson)
Dues professores de Secundària, la coordinadora Faig i Treball cooperatiu, Elisenda
Martínez, i la Cap d’Estudis d’ESO, Sandra Sellabona, van assistir el passat dilluns i
dimarts a un programa de formació de docents amb l’objectiu de poder educar el
talent emprenedor dels nostres alumnes. La Fundació Princesa de Girona, juntament
amb la Fundació Trilema, amb seu a València, ajuden als educadors a despertar la
part més creativa a través del curs APRENDRE A EMPRENDRE.
Som conscients que no tots els nostres alumnes crearan una empresa en un futur, però
en canvi tots hauran d’emprendre en la seva vida personal i laboral, i hauran d’innovar i
buscar noves respostes en el món globalitzat i canviant que vivim. Perquè això sigui
possible, hauran de desenvolupar un talent emprenedor, i per fer-ho necessitaran
recursos, saber comunicar-se, liderar...eines que des de l’escola s’intentaran donar.
A partir d’aquest programa, s’intentarà desenvolupar i implantar un projecte
multidisciplinar i transversal que engresqui als nostres alumnes i així poder entrenar
l’emprenedoria en un model de competències, vinculant els continguts curriculars i que
doni resposta a necessitats de l’entorn escola.
Ens queda molt camí per endavant, però amb motivació, esforç i ganes, de ben segur
que ho aconseguirem!
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-12.- TOT REPINTANT EL MONUMENT DE LA SALLE

Durant dos dies del mes d’octubre els alumnes de 4rt d’ESO que vam elegir l’itinerari
humanístic ens vam dedicar a pintar l’escultura dedicada a la Salle que hi ha a la
rotonda de la carretera de Caldes. Va ser una activitat diferent i interessant de fer
ja que vàrem poder aprendre coses noves i aplicar els coneixements adquirits a classe
de plàstica com els degradats i les barreges de colors i desenvolupar la nostra
creativitat pensant en les possibles combinacions de colors.
Al principi se’ns feia estrany pintar dalt d’una bastida i que tant la gent com els
cotxes que passaven ens miressin però vam passar una molt bona estona i ens vam
divertir molt.
Va ser una bona experiència i gràcies a aquesta activitat cada vegada que passem per
davant de la rotonda podrem dir amb orgull que la vam pintar nosaltres.
Laura Cullell, 4rt d’ESO
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13.- PICALLETRES 2015

El dia ja havia arribat. Tothom sabia que avui tot depenia de nosaltres, més ben dit,
dels nostres representants al concurs. Per part de la classe A teníem, la Julia Leyva,
en Ramon Ortiz i l’Arnau Juana. I els concursants de la classe B eren, en Joan Pérez,
la Zaida Lloveras i la Betty Damian.
A les nou del matí, encara que quedaven unes quantes hores per participar, ja es
notaven els nervis a la panxa...
Després d’un curt trajecte, i d’agafar forces amb un bon esmorzar, ens vam dirigir a
la seu de la Generalitat a Girona, on ja s’estaven gravant les primeres edicions del
concurs. Mentre esperàvem el nostre torn, vam immortalitzar el moment amb una gran
foto de grup. Ens van avisar i vam entrar a la sala del plató, on vam conèixer el
presentador. Finalment el concurs començà.
Sense adorar-nos-en les rondes anaven passant i els nervis ens anaven pujant. I no hi
va haver ni una paraula correcte que no celebréssim efusivament.
Quedaven poques paraules, i tots els del públic ja havíem fet els nostres càlculs i les
nostres apostes. I allà va ser quan va arribar el moment més emocionant del concurs,
l’última paraula que podíem contestar. En cas que la féssim bé quedaríem classificats.
En Joan amb tota la calma va començar a lletrejar... el silenci cobria la sala... no va
fallar cap lletra... de manera que... estàvem classificats!
Tots ens vam aixecar i vàrem aplaudir. Les abraçades van córrer per tota la sala, allà
ens vam adonar que tot és possible.
Pau Recasens
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14.- PSICOTÈCNI A 2n d’ESO

El divendres dia 9 d’Octubre, els alumnes de 2n d’ESO, vam fer el psicotècnic. Vam
rebre la visita de dos senyors que procedien de Barcelona, que ens venien a fer les
proves, que serveixen per determinar com som, i quines són les nostres aptituds,
habilitats i interessos professionals.
Durant una hora, els senyors, ens explicaven el funcionament de les proves.
Hi havia varies proves per avaluar-nos diferents aspectes. Per exemple, la primera
prova era en paper, en la qual, amb un cert temps, cadascú escrivia totes les paraules
que pogués amb una sola inicial. A l’altra banda del full, havíem de completar unes
frases segons el nostre punt de vista sobre una diversitat de temes de la vida.
En acabar aquesta part del psicotècnic, la resta era digital.
En aquesta segona part, la varietat de tests, eren, per exemple, per avaluar la
memòria, rapidesa mental o de lectura.
Tot i alguns obstacles i inconvenients informàtics, vam poder finalitzar el psicotècnic
amb èxit.
Judit Delemus, Maria López i Carla Jiménez

15.- ONCOLLIGA: L’HORT D’EN MARÇAL

La Fundació Oncolliga de Girona ens va convidar el dimecres 7 d’octubre a la tarda a
anar al Polivalent de Cassà per veure l’espectacle L’Hort d’en Marçal.
L’obra ens va agradar molt, la Clementina i la Bleda ens van explicar que és molt
important menjar fruites i verdures cada dia. Ens ho vam passar molt bé ajudant-les a
classificar fruites i verdures, buscant en Marçal i cant un rap.
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Després de l’obra ens van convidar a fer brotxetes de fruites i menjar-les. Estaven
boníssimes!!
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16.- ELS DE SISÈ HEM ANAT DE COLÒNIES

Els dies 27,28 i 29 d’octubre els alumnes de 6è de La Salle vam anar de colònies a Can
Mundet. El tema principal de les activitats era el cinema; ens van dividir en tres grups.
Cada grup rodava la seva pel·lícula. Cada nen/a tenia un paper que havia d’ interpretar.
Va ser molt divertit!
Ens vam sentir com actors de Hollywood!
La primera nit vam fer, pel bosc, jocs que encara no sabíem, feia una mica de por…
La segona nit vam anar a la “disco” a donar-ho tot!
Hi havia llums fosforescents, que feien que tot brillés.
El menjar era molt bo! I les habitacions molt xules!
Com que ens ho vam passar tant bé l’últim dia no volíem marxar. Van ser les millors
colònies que hem passat!

Joel Baulida,Tanit Oller,Ethan Piquero
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17.- VISITA A CAN TORREMANSA

Al mes d’octubre els nens i nenes de CI vam fer una sortida a Can Torremansa. Durant
el matí vam poder visitar les diferents instal·lacions i conèixer els seus usos, així com
també veure ben aprop les vaques i els seus vedellets. Fins i tot alguns valents ens vam
atrevir a tocar-les! Després de dinar vam tornar a l’escola i vam celebrar la
Castanyada tot ballant i berenant castanyes! Mireu quines fotos vam fer!
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18.- EXCURSIÓ SOBRE EMPRENEDORIA AL CAIXALAB

El passat dilluns (9/11/2015) vam anar a una exposició sobre emprenedoria al CaixaLab
del Caixa Fòrum. Ens van explicar que per emprendre havíem de fer 5 passos:
observar i cercar problemes, dissenyar un projecte, elaborar el projecte dissenyat,
cercar inversors i promotors i portar a la venta el producte. A part d'això ens van
posar exemples de gent emprenedora i d'algunes de les qualitats que ha de tenir un
emprenedor.
Juntament amb l'exposició de CaixaLab, ens van regalar una altra exposició que
constava de la recreació d'una mastaba, antiga tomba egípcia anterior a l’època de les
piràmides i utilitzada per faraons i, més endavant, per persones importants.
L'exposició constava de dues sales totalment a les fosques: la primera era l'entrada a
la mastaba, la segona era la sala on la família i amics resava i pregava pel difunt. Allí
ens explicaren que a les mastabes els morts, amb tots els seus béns, s'enterraven en
una sala sota l'anterior i s'accedia per un forat al centre de la segona sala.
Tot plegat molt interessant.
Ramon Ortiz
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19.- FEM PIZZES

Divendres 6 de novembre l’estimada pizzera de “Ca la petita” va venir a ensenyar-nos
els seus secrets als alumnes de 1r i 2n de primària de l’escola La Salle Cassà. Va ser
una experiència molt engrescadora per tots els alumnes i va concloure el treball dels
aliments fet a les aules de segon. Donar les gràcies a l’Anna M. Puigdemont per
ensenyar-nos com fer la nostra massa de pizza, com treballar-la i ajudar-nos a
col·locar els ingredients. Tot plegat va ser divertidíssim, però una de les millors parts
va ser l’última quan vam tastar les nostres pizzes. Eren boníssimes!!
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20.- EL MES DE NOVEMBRE A EDUCACIÓ INFANTIL

El dimecres 11 de novembre va ser Sant Martí i vam anar a visitar l´esglèsia de Cassà
Allà van podem veure el patró del nostre poble i conèixer una mica la seva història.
També hem anat a la sala d’exposicions de l’ajuntament per mirar els bolets que hi
havien exposats. Ens va agradar molt!!!!!
A la tarda els nens de P4 van provar diferents fruits típics de la tardor: carbasses,
magranes, raïms, castanyes......
Els nens de P4 i P5 estan molt il.lusionats pel projecte que han començat “La vida i
diferents tècniques de Joan Miró” .Durant quatre setmanes observaran quins colors
utilitzava per pintar ,quines obres va realitzar , faran de pintors i escultors!!!
Els nens de P3 van passar una tarda molt divertida pintant amb escuradents

un

quadre del pintor Polloch i molt aviat també començaran el projecte de Joan Miró.
Enguany tornem a convidar les famílies que no ens coneixen a visitar-nos: “Obrim
l’escola” és una activitat molt positiva ja que poden veure com és el dia a dia de la
nostra escola i rebre tota mena d’informació.
Aquests dies que venen estan plens d’il·lusió! Es nota el Nadal per tot Educació
Infantil. Són

molts preparatius

que cal fer: la decoració, el pessebre, activitats

d’advent, taller de fanalets, donar menjar al tió, esperar la visita del patge...i sobretot
viure aquests dies amb molta alegria.
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21.- UN MINUT DE SILENCI PER LES VÍCTIMES DEL TERRORISME

22.- OBRIM L’ESCOLA

La Salle Cassà ha estat pionera a la població en obrir les portes en horari lectiu per
què les noves famílies que es plantegen portar els seus fills a La Salle puguin veure en
ple funcionament l’escola. Generalment les portes obertes de les escoles es fan en
horari on no hi ha classe nosaltres ja fa tres anys varem pensar que el què uns pares
volen veure no són tant les intal.lacions com la vida escolar diari, sense afegitons. Tots
aquells que estigueu interessats teniu dos divendres més al mes de gener per poder
venir, només ho heu de demanar!
SIGUEU TOTS BENVINGUTS!!!

La Salle Cassà
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23.- MUSEU DE LA TERRISSA DE QUART

Els alumnes de 3r i 4t hem anat al museu de la Terrissa de Quart. Un museu molt
proper i interessant. Allà ens han ensenyat com es feia la terrissa, per a què servia i
fins i tot n’ hem pogut fer nosaltres mateixos.
Primer hem fet un volt pel museu I hem pogut veure la importància de la terrissa en el
passat. Servia per a tot!!! També hem vist com s’ elaborava. Semblava fàcil però era
molt difícil i hi havia molta feina!!
Finalment he m anat al taller i hem pogut fer fang. Primer hem fet un espalmatòria I
després una figura lliure. Ha sigut molt divertit!!
Ens ho hem passat molt bé treballant I jugant amb els companys!!
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24.- VISITA A MALGRAT

El passat divendres dia 20 de novembre, els alumnes de Cicle Inicial vam anar
d’excursió a Malgrat de Mar. Vam visitar la torre del castell i vam aprendre la
importància de la situació d’un castell: les vistes són impressionants! Després
d’esmorzar al peu de la torre, vam continuar la visita pel poble i vam poder jugar al
parc Francesc Macià. Ens ho vam passar d’allò més bé! Mireu quines fotos ens vam fer!

La Salle Cassà
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25.- HEM ANAT A TV3

Tan punt hem arribat ens han explicat a través d’un audiovisual com gravaven els
diferents programes i el funcionament de la televisió. Hem visitat les instal·lacions:
estudis d’esport, el plató de Oh happy day , els camerinos, sales de maquillatge,
vestidors ,control de càmeres, magatzems…
Quan hem marxat ens han donat una bossa de record on posava el logotip de TV3.
Quan hem anat al Park Güell hem passat per la ronda de dalt, hi havia molt trànsit! En
el parc hem estat una mitja horeta fent visita guiada. Ens han ensenyat el drac, el
banc de la plaça amb el seu trencadís espectacular …
Després hem anat a mirar una pel·lícula 4D “Gaudí Experience”.Explicava parts de la
vida de Gaudí com arquitecte. Es veia quan feia els plànols de la Sagrada Família, la
casa Milà ,La casa Batlló...Els seients es movien i fins i tot ens han ruixat!
Ens ha agradat molt i ha estat molt divertit!
Pere Vila 5è.Primària
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26.- NOU PRESIDENT DE L’AMPA

Aquest mes de novembre s’ha fet una Assamblea
General de l’AMPA per elegir nou president en la
persona del Sr. Esteve Camós. Després d’anys
d’exercicir la presidència el Sr. Carles Planas,
cedia el relleu sempre necessari per donar nou
impuls a les diferents activitats que organitza
l’AMPA de La Salle Cassà.
Des d’aquestes línies volem agrair al Sr. Carles
Planas i a la seva Junta els anys dedicats, les hores
passades, la seva entrega i generositat en pro dels
alumnes i de les famílies del col.legi. Esperem i
sabem que continuem comptant amb ell d’ara en
endavant.

27.- AUXILIAR DE CONVERSA: ERNIE VANCE

Aquest curs 2015-16, en el marc de l’Escola
Multilingüe, tenim la sort de tenir entre nosaltres
a l’Ernie Vance, nascut a Belfast i amb una
llarguíssima experiència com a professor d’anglès
a diferents països del món. Durant aquest any
l’Ernie s’encarrega de reforçar l’anglès parlat dels
alumnes. Seguint la dinàmica pròpia de l’escola, es
treballa en petit grup perquè els alumnes rebin
una atenció òptima i guanyin seguretat i fluïdesa.
L’experiència està resultant positiva, motivadora i
molt gratificant. Welcome home, Ernie!
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ACTIVITATS DE NADAL
Disssabte 19 de desembre

Dimarts 22 de desembre
A

les

9h.

Missa

de

Nadal

pels

alumnes i professors d’ESO
A

les

21h.

Representació

dels

Pastorets interpretats pels alumnes

Al

matí

d’aquesta

Diumenge 20 de desembre
les

Tió

pels

alumnes

d’Edució Infantil. Tots els alumnes

d’ESO.

A

Caga

17h.

Representació

dels

Pastorets interpretats pels alumnes
d’ESO

etapa

han

de

venir

disfressats de pastorets i pastoretes

A les 11’15h. Cantada de nadales al
Geriàtric St. Josep pels alumnes de
CI d’Educació Primària

Durant el matí celebraions del Nadal
Dilluns 21 de desembre

A les 15’15h. Visita del Patge Reial

a Educació Primària

A les 12’40 Acte final de Trimestre
al pati gran, obert a TOTHOM.

Rec
ord
eu
que

pels alumnes d’Educació Infantil.
A les 11h. Representació d’uns actes
dels Pastorets al Geriàtric St. Josep.
A les 19h. Cantada de Nadales a
l’Auditori.
Xocolatada
i
melindros
obsequi de l’AMPA
Entrega de la Llum de la Pau.

La Salle Cassà

(els pares i mares d’Educació Infantil
que volgueu participar podeu anar a
recollir el vostre fill/a a les 12’30h a
la classe corresponent)

el
dim
arts
23
no
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hi

ha

servei de menjador

RECORDEU QUE EL DIMARTS 22 DE DESEMBRE NO HI HA SERVEI DE MENJADOR

BON NADAL i MILLOR 2016!!!!
La Salle Cassà

Dilluns 22 de desembre
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