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Salutació del Director 

BON NADAL I FELIÇ 2015 

Benvolguts! 

S’acosten les festes de Nadal, festes entranyables i familiars, festes d’alegria i de regals, festes 

de joia i de somriures, festes... 

La nostra escola, ha preparat tota una sèrie d’activitats a l’entorn d’aquesta celebració tant 

arrelada i tant estimada per a tots; començant per la decoració de Nadal, molt ben elaborada per 

mestres, germans i alumnes, passant per la vinguda del Patge Reial i el tió, i acabant per les 

celebracions religioses, el pessebre vivent, el repartiment de la Llum de la Pau i els pastorets. 

Podem dir que farem el ple! Moltes gràcies a tots els que hi heu col·laborat i hi participareu 

activament. 

Però deixeu-me agafar el fil del què us deia al principi, festes de... Sí que estem de festa, i ho hem 

de celebrar! Però hem de recordar el motiu de tot això. Per què fem vacances aquestes dies, per què 

fem celebracions familiars al voltant d’una taula, per què ens fem regals i els carrers estan 

il.luminats? doncs bé, el motiu és un de sol: el naixement de l’Infant Jesús, d’un home que va passar 

pel món fent el bé, estimant, perdonant, guarint, acompanyant, portant la Pau... Són els valors 

d’aquest home que volem transmetre als nostres alumnes, són aquests els valors que hem de mirar 

de tenir tots i cadascun de nosaltres (siguem o no cristians), per què són valors universals. Ajudant i 

fent el bé quan puguem, estimant a tothom, demanant perdó quan ens equivoquem i perdonant 

sempre, ajudar el qui està malalt, sol, i sempre portant pau allà on siguem, farem possible un món 

millor. Que en el nostre caminar doncs, procurem portar sempre aquests valors. I que puguem 

continuar per la vida, celebrant i gaudint que cada dia surt el sol i tot comença de nou. 

A tots i a cada u, alumnes, professors, germans, PAS, pares i amics de La Salle Cassà: BON 

NADAL!  

Miquel Casagran i Juera 
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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..  

També ,els de P5, hem passejat  pels carrers del poble per observar i identificar  rètols de 

botigues , fer-ne moltes fotos , penjar-les  a l’aula i així poder  relacionar, classificar i 

iniciar-nos en la lectura de tot tipus de lletres. La setmana dedicada als cinc sentits ens ha 

servit per fer un munt d’activitats molt divertides. 

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 !(gràcies Lourdes). La Marta ens va fer cantar i dansar amb 

cançons de tardor i al final a menjar les castanyes! També moltes gràcies als padrins de 

lectura de 6è que ens van ajudar a pelar-les. 

Ara ja només queda preparar un mural ben bonic per portar a l’exposició de bolets que 

prepara la Colla Excursionista. Esperem que us agradi molt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 111.- UNA TARDOR MOLT PLENA 
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A primers d’octubre els alumnes de segon de Primària van començar les classes de 

natació a la piscina municipal. Els dimarts i dimecres de cada setmana d’un quart de 

quatre a un quart de 5 de la tarda acompanyats de les seves respectives senyoretes 

aprenen a nedar i /o a perdre la por a l’aigua. La Maijo, una de les senyoretes, a més 

també ajuda al monitor i es posa a l’aigua per donar més confiança als nens i nenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 112.-  ELS ALUMNES DE 2n d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA APRENEN A NADAR 
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Pels volts de Tots Sants, ja se sap, toca torrar castanyes encara que el temps a 
vegades no sigui el més adequat per l’època en que ens trobem. Enguany aquest estiu  
que sembla no es vol acabar ens acompanyà tot el dia. 

 
Malgrat això hi ha tradicions ben arrelades que resisteixen sense problemes el pas 

del temps i que a més suposen cada any un esdeveniment diferent dins l’activitat escolar. 
La castanyada n´és una d’aquestes i per molts anys la puguem anar fent. 

 
La vella torradora que porta tants anys fent un servei impagable, les paperines que 

fan els alumnes de cicle Superior usant paper de diari, els d’ESO  tallant  les castanyes 
perquè es torrin millor, la castanyera que cada any no deixa de visitar els més menuts de 
l’escola i que sempre en té alguna per explicar a més de fer-los cantar i ballar. I els 
torradors de castanyes, enguany amb un ja ben jubilat i l’altre a punt de ser-ho. Poc a poc 
,amb temps suficient i tranquil·litat perquè les castanyes es torrin bé. Torrar-ne tants 
quilos no és fàcil  i necessita el seu temps.  

 
No cal dir que l’expectació que aixeca el foc al pati del col·legi i el fum del bruc verd 

quan es posa a les brases fa de tot aquest muntatge un veritable encanteri sobretot per 
als més petits de l’escola que quan passen a veure-ho a  primera hora de la tarda queden 
ben parats. 

 
Abans de menjar les castanyes unes representacions dels alumnes de cicle 

superior i unes cançons dels nens i nenes de primer fins a quart feren passar una bona 
estona als alumnes de Primària. 
 

 113.-  TEMPS D’ESTIU PER LA CASTANYADA 
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Els d’ESO vam anar, com ja és habitual, a passar el dia a la pineda fosca. Mentre els 
mestres preparaven els pinxos, les butifarres i les castanyes, els alumnes de 4t eren els 
encarregats d’organitzar la gimcana per a la resta. Ho van fer molt bé, amb proves 
variades que van agradar i fer gaudir a tothom: encertar en una diana, pintar quadres amb 
el nas, reconèixer aliments, el joc de les cadires, el de la cullera, embolicar-se com una 
mòmia, etc. El dinar també va ser molt bo, la pista americana molt ben ideada i el temps 
fantàstic. Esperem en propers anys, malgrat que porti molta feina l’organització, poder 
gaudir d’una jornada igual. Donem les gràcies, per la seva col·laboració, a l’Ajuntament i a 
les empreses Fustes Garolera i Magnatura.   
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El passat dilluns 3 de novembre, els alumnes de 3r d’ESO vam anar a la rectoria. Allà ens 
vam dividir en sis grups, i durant una hora, diferents emprenedors: Cristina Canamases 
(Speak and Spell), Berta Roqueta (Assessoria Serra), Josep Serra (enginyer RDI S.L.), 
Isabel Parramon (Top Estilistes), Esteve Camós (GRN COM-TECH) i Carlos Martín 
(Revista Cap i Cua), ens van explicar tots els passos que han hagut de seguir per  tirar 
endavant la seva vida professional. També ens van explicar les dificultats i els entrebancs 
amb què et trobes quan vols muntar un negoci, com els van solucionar i la il·lusió i la 
motivació per tirar-lo endavant i aconseguir materialitzar les seves idees. 

Aquesta activitat, tant els meus companys com jo creiem que és molt interessant, útil i 
alhora entretinguda, perquè veus com és la realitat en el món dels negocis (les dificultats 
que han tingut, els sacrificis que han hagut de fer, etc). 

Per últim, no voldria acabar sense donar les gràcies a tots els emprenedors, que van 
dedicar part del seu temps a un grup d’alumnes que encara no tenen clar què arribaran a 
ser en un futur. El que tenim més clar ara, és que cal lluitar, ser creatius, saber buscar les 
oportunitats i aprendre dels errors. Estem disposats a tot. 

Eloi Ribas Massonis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.-44.- 1a TROBADA D’EMPRENEDORS LA SALLE CASSÀ 
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El dia 28 de Octubre vam anar a Sant Martí de Sesgueioles, en motiu del Fem XAS. Els 
objectius eren fer xarxa, amistat i Salle! 

Vam sortir a les 7:45h, i vam anar amb autobús, i quan vam arribar vam esmorzar. 
Després, ens van fer posar en grups de diferents números de persones, amb l’objectiu de 
trencar el gel i començar a conèixer a gent de La Salle de Bonanova i La Salle Manlleu. 

A continuació ens van  dividir en grups on hi havien nens de totes les Salles. Vam fer 
diverses activitats molt divertides, i l’activitat final la vam fer tots junts. 

Llavors vam començar a dinar. Després de dinar vam tenir temps lliure, i vam aprofitar 
aquest temps per fer-nos fotos de grup amb els alumnes de les altres Salles i tenir un 
record d’aquesta inoblidable sortida. Finalment vam fer una pregària conjunta a la Cripta i 
vam tornar cap a Cassà. 

Maria López i Carla Jiménez 
 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.-5.- FEM XAS 1r ESO 
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Des d’aquestes línies els volem fer arribar el nostre agraïment per aquestes profitoses 

xerrades.  

 

 6.- XERRADES DE PARES/MARES I FAMÍLIES DE 4t d’ESO  
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Aquest mes de novembre s’ha renovat parcialment el Consell Escolar. La funció principal 

del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes 

importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la 

programació general, la gestió econòmica, etc... 

Des d’aquestes línies volem agrair molt sincerament les persones que han complert els 

quatre anys de dedicació ( Mª Gràcia Esteba  ... ) i donar la benvinguda a les noves 

incorporacions ( Olga Fernández, Ester Guárdia,  Sílvia Company, Montse Miralles, Isabel 

Duran i Ferran Tubert). El Consell escolar queda doncs constituït amb les següents 

persones: 

 

Representant del Titular----------------------------------------Gmà. Gerard Rodríguez  

 

Director ----------------------------------------------------------- Miquel Casagran i Juera  

Representants de la titularitat ------------------------------- Maria Dolors Cassà i Mach  

 Gmà. Salvador Coma Molinos  

 Gmà. Albino Gómez García  

 

 3.-7.,77.- Renovació parcial del CONSELL ESCOLAR 
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Representants del professorat ------------------------------------------ Montse Miralles  

 Isabel Duran  

 Eva Hugas Mula  

 Sílvia Martí Suñer  

Representant de l’alumnat ----------------------------------------- Abril Martí Fernández  

                                                                                                    Ferran Tubert  

Representant de pares i mares---------------------------------------- Rosa Rivas Hurtado  

 Olga Fernández García  

 Ester Guàrdia Massegur  

 (AMPA) Sílvia Company Montiel  

Representant del PAS ----------------------------------------------- Lourdes Martín Toro  

Enguany va ser del 9 al 12 de desembre, quatre dies en què vam mostrar, una vegada 

més, la nostra sensibilitat i solidaritat amb les persones desafavorides que tenim al costat 

de casa mateix. La relació de la recaptació final és la següent: 28 paquets de llenties, 57 

litres de llet, 51 ampolles de gel de bany i xampú, 47 paquets d’arròs, 14 litres d’oli, 43 kg 

de farina, 43 teules de torrons, 171 llaunes de conserva, 26 kg de sucre, 46 peces entre 

pots de crema de cacau i teules de xocolata, 28 pots de xocolata en pols, 16 paquets de 

cigrons, 7 ampolles de detergent o sabó per a la roba, 21 capses de neules i polvorons, 7 

paquets de mongetes, 69 paquets de pasta i 16 d’altres productes. En total 690 peces, a 

més a més de 16’50 € en metàl·lic. Una vegada més, moltes gràcies. Esperem poder-hi 

tornar l’any vinent! 

 3.-8.- Campanya del Quilo 
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Recordeu que el dimarts 23 no hi ha servei de menjador 
 

 

 

 

 

 

 

 
RECORDEU QUE EL DIMARTS 23 DE DESEMBRE NO HI HA SERVEI DE MENJADOR 

 

 

BONES FESTES A TOTHOM!!!! 

AGENDA ACTIVITATS  

      DE NADAL 
Disssabte 20 de desembre 

A les 21h. Representació dels 

Pastorets interpretats pels alumnes 

d’ESO. 

Diumenge 21 de desembre 

A les 17h. Representació dels 

Pastorets interpretats pels alumnes 

d’ESO 

 

 
Dilluns 22 de desembre 

A les 15’15h. Visita del Patge Reial 

pels alumnes d’Educació Infantil 

A les 11h. Representació d’uns actes 

dels Pastorets al Geriàtric St. Josep 

A les 19h. Pessebre Vivent realitzat 

pels alumnes de CM i CS de Primària 

Entrega de la Llum de la Pau 

Dimarts 23 de desembre 

A les 9h. Missa de Nadal pels 

alumnes i professors d’ESO 

Al matí Caga Tió pels alumnes 

d’Edució Infantil. Tots els alumnes 

d’aquesta 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 

a Educació Primària 

A les 12’40 Acte final de Trimestre al 

pati gran, obert a TOTHOM. 

(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) 


