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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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Benvolguts i benvolgudes,
S’acosta el Nadal, temps de festa i de passar estona amb la família, però també
temps de fer valoracions i d’encarar l’any que s’acosta. El procés destinat a obtenir
l’Escola Multilingüe arriba a la seva fi i començarem l’any amb el títol. Som la segona Salle a Catalunya a obtenir aquest certificat tan prestigiós.
Aquest curs encara hi ha més iniciatives innovadores. Tenim la sort de comptar
entre nosaltres amb l’Ernest Vance, nadiu de Belfast i amb una llarga experiència
professional, que ens ajuda a treballar l’anglès parlat. Cal que li agraïm els seus
esforços i que ens felicitem per l’avanç qualitatiu que això suposa.
El curs del 135è aniversari també té altres novetats, totes positives: estrenem
l’auditori Germà Salvador –l’antiga capella– i parvulari, més espaiós i il.luminat que
mai. Aprofito l’avinentesa per donar les gràcies a tothom qui s’hi ha implicat d’una
manera o altra.
Finalment, i com sempre, agraeixo la confiança que dia rere dia dipositeu en nosaltres, i us desitjo un Bon Nadal i un Bon Any 2016.
Cordialment,
Miquel Casagran, director.
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Ja som escola multilingüe
Aquest mes de desembre, i després d’un procés llarg
i complex, la nostra escola ha obtingut el certificat
d’Escola Multilingüe. Aquest títol només es dóna a
aquells centres que demostren un compromís ferm
amb l’ensenyament de les llengües estrangeres.
Aquesta aposta es tradueix en una implantació total
de l’anglès, i en menor mesura del francès, que gràcies a aquest projecte cobren una importància renovada en el nostre centre.
Una escola multilingüe no es limita a augmentar el
nombre d’hores –que també ho fa– sinó que estableix un programa d’ensenyament a llarg termini
i s’assegura que les llengües estrangeres tinguin
una màxima presència en tots els àmbits possibles.
L’anglès i el francès cada vegada tenen més protagonisme en el dia a dia de l’escola, bé fent de llengües
vehiculars d’assignatures com Art o Science, bé apareixent a les retolacions i publicacions de tota mena.
El nostre objectiu és que els estudiants de La Salle
entenguin que les llengües estrangeres són vives, i
per això reforcem la seva presència fora de classe.
Només així, aconseguint aprenentatges significatius,
s’aconsegueix avançar de manera pràctica i real en
l’aprenentatge d’una llengua.
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L'entrevista-

1. Where are you from and what do you
miss from your country?
I miss the “craic”. That’s the word for
story telling and joke telling that you get in
pubs in Ireland and... Fish and Chips. Oh
for a plate of fish and chips!

7. How many groups do you have?
I have 35 groups (about nine in a day)
8. Are there many different levels in the groups?

2. For how long have you lived in
Palamós?

Yes, there are many different levels. Some
students are very kind to talk and some don’t say
very much.

I’ve lived in Palamos for three months.

9. Do you prepare your classes at home?

3. What do you like about Palamós?

As for planning, I intend to do my planning in
school during my free time between classes.
I am however constantly thinking of ideas for
conversation. Earlier this week a female friend
brought me a pile of women fashion and beauty
magazines. I’ve been looking through them, not
something I would normally do. So far I haven’t
found anything I can use but I now know how to
use make up. I’m an expert!

I like living in the sea, and I’ve met several good friends since I’ve been living in
Palamos. They’re really friendly people.
4. Can you tell us how you felt when
you were asked to do conversation
classes with teenagers?
I was very interested. I though it could
be quite exciting.
5. Are you thinking of learning Spanish
and Catalan?
I would like to learn Spanish first and
then hopelly I can learn Catalan.
6. What do you enjoy most about your
job here?
I don’t have to mark any books! (I’ve
been a teacher for a long time). And I
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enjoy the conversation.

10. Do you like the Catalan culture?
I do like watching the “Castellers” and I find the
“Gegants” very interesting to watch and fascinating.
We don’t have this in British or Irish culture.
11. What are you doing on Christmas?
I’m staying in Palamos and spending Christmas
day with some English friends.
Albert Abras i Núria Massaneda.
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Escola de bàsquet-

Un nou projecte
Cassà de la Selva, a 27 de novembre de 2015.
Han passat ja dos mesos des que vam començar
aquesta 3a temporada de l’Escola de Bàsquet La Salle
Cassà, i és moment de fer un primer balanç, tenint
en compte els canvis significatius que s’han realitzat
aquest any.
D’una banda, la incorporació de tres nous entrenadors,
que al costat dels que ja formaven part de l’Escola,
estan aconseguint els objectius proposats a principi de
temporada: ajudar en la formació dels jugadors tant
en l’apartat físic-tècnic com en el personal. A això està
contribuint la motivació i interès dels mateixos entrenadors, les millores en el material disponible per a
realitzar els entrenaments i la implementació d’hàbits
saludables, com per exemple la dutxa després dels
partits.
Un segon canvi significatiu és el fet de poder comptar
aquest any amb dos equips en competició oficial en
l’àmbit provincial. De moment està sent tot un èxit (i
no pels resultats, que en aquestes categories és el que
té menys importància) sinó per la implicació mostrada per part dels entrenadors, els jugadors i sobretot
els pares, als quals volem agrair especialment l’ajuda
i compromís amb l’Escola. No hem d’oblidar que
l’Escola de Bàsquet existeix i funciona gràcies al temps
que de manera altruista cada pare hi dedica.
Una altra novetat d’aquesta temporada ha estat la incorporació de patrocinadors, que ens han permès augmentar i millorar l’equipament dels nostres jugadors i
entrenadors, amb jaquetes, motxilles, samarretes, etc.,
peces totes d’alta qualitat.
Finalment cal agrair a la direcció del col.legi La Salle
Cassà el suport i les facilitats que en tot moment ens
han ofert i que ha fet que aquests dos primers mesos
d’aquesta 3a temporada estiguin sent tot un èxit en
tots els àmbits en què es mou l’Escola de Bàsquet La
8

Salle Cassà.
Esperem poder continuar de la mateixa manera, sempre en benefici dels nens.
Escola de Bàsquet La Salle Cassà
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Pastoral-

Les dues
tines
Diuen que a l’Índia hi havia un
home que es dedicava a transportar
aigua amb dues grans tines que
penjaven de les seves espatlles.
Una tenia moltes esquerdes i perdia
molt aigua pel camí; l’altra sempre
arribava al seu destí.
La tina perfecta estava orgullosa
de la seva feina i de complir a la
perfecció tot el que se li havia encomanat. L’altra, pobreta, estava trista
perquè no podia fer les coses tan
bé com la seva companya.
Un dia, cansada d’aquella situació,
li va dir al seu amo: “Vull disculparme amb tu perquè guanyes menys
diners dels que guanyaries si
estigués en perfectes condicions,
com la meva companya”. L’home li
va respondre que no es preocupés,
i que li ensenyaria una cosa que li
agradaria molt.
Mentre tornaven van veure moltíssimes flors, boniques i perfumades.
Però la tina seguia estant trista.
Llavors l’home li va dir: “T’has fixat
que les flors només creixen a la
teva banda del camí? Sempre he sabut que tenies esquerdes, però he
volgut mirar la part positiva de tot
això i fer-te sentir útil. Saps què vaig
fer? Vaig sembrar de petites llavors
10

el marge del costat del camí per on tu passes. Com que perds aigua,
les has anat regant sense adonar-te’n, i gràcies a tu aquestes flors tan
belles han nascut i han pogut créixer. I ara podem contemplar aquesta
meravella”.
Tots tenim les nostres esquerdes, limitacions i defectes. Però hem
d’adonar-nos que sempre existeix la possibilitat d’aprofitar les esquerdes que tenim per treure de nosaltres mateixos els millors resultats
sense desanimar-nos.
El Nadal s’acosta. Cal valorar l’esforç, el treball, l’amistat, la bona
convivència, no desanimar-nos i fer-nos el propòsit de millorar. Mirem
aquest futur amb esperança, conscients de les nostres limitacions,
però valorant tot el que fem, que és molt. Fem que amb el nostre esforç i treball neixin flors per tot arreu on passem. Que el bon Déu ens
doni força per aconseguir-ho.
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Redacció-

Més de vint anys de PROIDE
Sovint sentim que PROIDE organitza una activitat o
una altra per tal de recaptar fons, i a vegades ni tan
sols tenim clar què és PROIDE.
PROIDE (l’acrònim de Promoció i Desenvolupament)
és l’ONG pròpia de la Salle. La branca catalana va
néixer l’any 1992 –l’espanyola es va fundar deu anys
abans–, encara que feia molts anys que totes dues
treballaven d’una manera o altra als països del Tercer Món. Actualment la branca catalana té projectes
educatius a Togo, Guatemala, Perú i Madagascar,
i també pot intervenir en situacions d’emergència,
principalment en fases de reconstrucció o rehabilitació.
El voluntariat sempre ha estat la clau de volta
d’aquesta ONG, bé organitzant i participant en activitats per recaptar diners, bé viatjant als països on
hi té projectes engegats, per col·laborar-hi desinteressadament. Generalment aquestes estades tenen
lloc durant l’estiu: els estius solidaris. No cal dir que

aquesta experiència és molt enriquidora pel voluntariat. Tant, que alguns decideixen comprometre’s de
manera més ferma, esdevenint voluntaris de llarga
estada, que passen amplis períodes de temps als
camps de treball. Amb ells hi col.laboren alguns germans de la Salle, establerts de fa temps en aquests
països empobrits i que treballen braç a braç amb la
població nativa.
Una manera de finançar aquests projectes és a través de les diferents activitats que cada any organitza
l’escola, i que van des del Sopar Solidari fins als
esmorzars, passant pel Zumba, que hem començat
aquest any i ha tingut una gran acceptació. A banda
d’aquestes activitats puntuals, PROIDE també rep
aportacions de socis.
El lema de PROIDE (Molta gent petita, en molts llocs
petits, fent coses petites, pot canviar el món) resumeix la seva voluntat i la seva filosofia.
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Notícies-

Pica Lletres

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.
12

Sense adorar-nos-en, les rondes anaven passant i els
nervis ens anaven pujant. I no hi va haver ni una paraula correcta 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, 3r d’ESO B.
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Educació-

Fem-ho tot nou (sense oblidar el que funciona)
Joan Baptista de la Salle va ser un pedagog innovador. Durant el segle XVII les lliçons s’impartien de
manera individual, només l’alumne i el professor.
Quan De la Salle va començar a fer classes va organitzar grups d’alumnes, conscient de la importància
que tenia la socialització i el treball conjunt. Una
altra innovació igual de trencadora va ser ensenyar a
llegir als nens en la seva llengua mare, el francès, en
comptes d’utilitzar el llatí com s’havia fet fins aquell
moment. També va ser dels primers mestres a organitzar les matèries seguint un horari. De la mateixa
manera, se’l considera fundador i pioner de les escoles per formar mestres, de les escoles secundàries
i de les escoles destinades a joves amb problemàtiques socials. En definitiva, va ser un visionari i un
home que anava endavant del seu temps.

infants ajuda que aprenguin idiomes. L’aprenentatge
grupal també ha evolucionat, i si bé el grup nombrós va ser revolucionari en el seu moment, ara el
que toca és fer aquest grup aprengui a treballar i a
aprendre en equip, cosa que s’aconsegueix subdividint-lo en petits-grups. La memorització ha estat
superada i ara els nens aprenen a racionalitzar, a
organitzar el coneixement, a gestionar-lo i a ser creatius. Finalment, avui en dia ens sembla molt obvi que
els nens es regeixin per un horari més o menys rígid,
però també trobem normal –i els temps que vivim ho
requereixen– que els temes siguin interdisciplinars, i
que els nens i nenes puguin saltar d’una assignatura
a una altra sense problemes, entenent que els problemes que se’ls plantegen han de ser abordats des
d’una perspectiva global.

Les escoles de La Salle recollim el seu testimoni i
combinem allò tradicional amb la tecnologia més
moderna i els avanços pedagògics més punters. Ja
fa anys que els nens aprenen a llegir la seva llengua
materna, però avui de seguida els introduïm una
llengua estrangera, conscients que la plasticitat dels

A la Salle Cassà fem nostra aquesta voluntat innovadora que ja va tenir el fundador fa quatre-cents, i any
rere any lluitem per fer-ho tot nou, sense oblidar mai
allò que al llarg dels anys ha demostrat que funciona.
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Opinió del lector-

Estrena esperada
El passat 30 d’abril es va estrenar als cinemes una de
les pel.lícules més esperades del 2015, Los Vengadores:
La Era de Ultrón. Aquells que vam gaudir de la primera
part d’aquest film portàvem tres anys esperant per
poder veure-la. En les poques setmanes que porta en
cartellera ja s’ha convertit en una de les més vistes de
l’any, havent-la vist ja 1.300.000 persones.
A part d’uns excel.lents efectes especials (com cal
esperar de cada pel.lícula produïda per Marvel) hi tenim
una bona història amb personatges carismàtics difícils
d’oblidar, com és el cas del famós Iron Man, Hulk, la Vídua Negra o l’antagonista principal de la historia, Ultró.
Aquest robot, dotat d’una intel.ligència artificial, considera tot ésser biològic imperfecte i nociu per al món, de

manera que el seu principal objectiu és arribar a la pau
extingint la humanitat.
Cal dir que l’inici de la pel.lícula no dóna molt bones
expectatives, ja que les escenes d’acció són una mica
tremoloses (i si la mires en 3D et pots arribar a marejar)
i no s’explica gaire bé com determinats personatges han
arribat a la situació en què estan. Això sí, després d’una
mitja hora això se soluciona i la trama es comença a
prendre el seu temps per desenvolupar-se.
En conclusió, aquesta és una digna segona part del que
va ser Los Vengadores i deixa amb ganes de veure la
següent part l’any 2018.
Òscar de la Olla.
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Bon Nadal i feliç any nou

us desitja tota la família lasal.liana
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