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Salutació del Director
QUARESMA... i PASQUA!
Benvolguts!
Som al vell mig del 2n trimestre i l‟escola continua molt plena de les activitats escolars que
li son pròpies: classes, xerrades, sortides, participació en concursos, PROIDE... l‟escola és
viva i sou tots vosaltres, alumnes, germans, professors, PAS, pares i mares que la feu
VIVA.
Un dels lemes de la nostra escola és: LA SALLE CASSÀ, UNA ESCOLA EN ACCIÓ. És
realment així que transcorren els dies escolars; acció educativa, acció acadèmica, acció
pastoral... Us encoratjo a continuar, ara que ja hem superat l‟equador del curs i ens
encarem cap a la recta final.
Algú es pensarà que m‟he oblidat del títol d‟aquest full informatiu, no és així. La Quaresma
és un camí que ens porta cap a la PASQUA, un camí que transcorrem per preparar-nos per
celebrar la victòria de la Vida sobre la mort. Un camí d‟esperança, que ens convida a ser
millors persones, si caiem ens tornem aixecar, si ens equivoquem demanem perdó... Aquest
camí no és possible sense la voluntat de ser, de fer. Sense ACCIÓ, no podem arribar a
celebrar la Pasqua.
A tots, però sobretot als alumnes, us animo a continuar treballant i formant-vos com a
persones, en aquest camí que és la vida i que ara transcorre pels camins de La Salle Cassà.
Que davant les dificultats, no us rendiu, que tingueu ànims per aconseguir els vostres
objectius. Estic convençut que ho aconseguireu. CONFIEM AMB VOSALTRES!

Miquel Casagran i Juera
Director
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1.- OBRIM L’ESCOLA
El passat mes de novembre i desembre,
vàrem tenir a l'escola uns convidats
especials: famílies que s'interessen per
portar els seus fills al nostre centre van
estar passejant per l'escola mentre féiem
classe.

3.- Campionat de TAEKOWONDO
Alguns alumnes de la Salle Cassà al
Campionat de Catalunya de Taekwondo.

Varen participar més de 25 famílies que
varen poder veure “in situ” com treballem a
les diferents matèries, com s‟apliquen els
diferents programes pedagògics i com els
alumnes gaudeixen dels seus companys
d‟escola.

El diumenge 23 de novembre al matí, uns
quants alumnes del col·legi vàrem anar al
Campionat Infantil de Catalunya de
Taekwondo a Barcelona. Entrenem en
gimnasos diferents de Cassà i Llagostera
però a tots ens mou l‟afició per aquest
esport. Ho vam fer molt bé i vam
aconseguir dos primers llocs.
Moltes felicitats i ànims: Marc, Pau, Dana,
Alba, Paula i Duna.

Tot està preparat pel proper 1 de març,
JORNADA DE PORTES OBERTES i pels
dies 10 al 17 de març per poder fer les
preinscripcions.
BENVINGUTS A LA SALLE CASSÀ!

2.- YOUGURTS LA FAGEDA al menú
En aquest procés de millora contínua del
nostre servei de menjador escolar, a partir
d‟aquest mes de desembre servim
YOGURTS de LA FAGEDA. A part d‟una
millor qualitat, col·laborarem amb una tasca
social.

La Salle Cassà
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A les set puntualment es van obrir les

4.- 36 anys PASTORETS LA SALLE

portes i la gent va anar entrant amb un
cert col·lapse al començament ja que era
molta la gent que hi volia assistir. S‟havia
d‟anar fent un circuit per poder-ho veure
tot. En alguns llocs, com a l‟infern , hi havia
tanta gent que molta s‟havia d‟esperar per a
poder entrar i veure-ho.
Els Pastorets no serien possible sense la
feina de moltes persones, professors,
germans, pares i mares... i els alumnes que
són els protagonistes. I sobretot la feina
de la mestra Montserrat Oliveras que va

La representació va durar aproximadament
una horeta i finalment es va acabar fent
una gran xocolatada per als participants i
els visitants.

i

Una bona experiència sobretot pels més

continua amb l‟ajuda de tots, aquesta

grans de sisè que a partir del proper curs

tradició tant nostra.

ja podran pensar en col·laborar amb els

agafar la torxa del mestre Rosell

Si voleu veure tota la representació dels

Pastorets.

Pastorets del diumenge 21 de desembre,

Aquest any com a novetat es va obsequiar a

aquest és l‟enllaç.

tothom que va voler amb la Llum de la Pau
de Betlem.

http://youtu.be/xWk6pwJ3KRM

5.- PESSEBRE VIVENT
L‟últim dia abans d‟acabar el trimestre
tots els voluntaris de 3r, 4t, 5è i 6è de
primària vam fer el pessebre vivent als
patis i a la sala polivalent de l‟escola. Els
alumnes es van

separar en diferents

quadres.

ells

Entre

hi

havia

la

representació del naixement, del tres reis,
la família, el mercat amb els seus animals,
l‟infern, els oficis, l‟anunciació dels pastors,
la cova ,l‟anunciació a la verge Maria i els
àngels.

La Salle Cassà
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organitzar una eucaristia d‟acció de gràcies

6.- Nou examplar de l’ESPURNA

a la Parròquia de St. Martí, el dia 7 de
febrer a les 20 del vespre. La gran
Al mes de desembre, després del primer
trimestre del curs present va arribar un
nou exemplar de la nostra revista on

afluència de gent corrobora l‟estima que
tots

li

teníem.

GRÀCIES

GERMÀ

SALVADOR!

podreu trobar, a part d'informació general
de l'escola, moltes activitats realitzades
pels

alumnes:

sortides,

articles,

Pastorets,... Podeu consultar-la cercant la

8.- Entrepans solidaris – PROIDE

part dreta de la pàgina web del col.legi o bé
prement aquí.

Un altre any hem organitzat (del 3 al 26 de
febrer) des de la Comissió de PROIDE la

7.- Defunció del GMÀ. SALVADOR
El passat dia 25 de gener ens deixava el

possibilitat de col.laborar amb el Tercer
Món, a través de la compra d‟un entrepà

gmà. Salvador Coma, després de més de 30

solidari. Com cada any han estat molts els

anys de servei a La Salle Cassà i més 68

alumnes i professors que han comprat

anys de consagració religiosa.
L‟enterrament va ser a la Casa St. Josep
que els germans tenen a Cambrils el dia 26
de gener.

l‟entrepà o el suc per poder col.laborar en
aquesta bona tasca i portar a terme el
projecte que tenim adscrit aquest any per
la població de Madagascar.

La Comunitat Educativa, la Comunitat de
germans, el Patronat i l‟AMPA, vàrem

La Salle Cassà
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d'animació:

9.- ESCOLA MULTILINGÜE
En aquest procés de ser escola multilingüe

quantes

hores

es

deuen

necessitar per a crear-les!

amb alumnes plurilingües; hem realitzat el
concurs

de

FONIX,

l‟English

Day,

la

preparació dels exàmens de Cambridge, la

11.- GIROLAB

reunió de pares d‟alumnes de l‟estada
d‟estiu a Anglaterra, i la possibilitat d‟anar
a fer un trimestre escolar a Irlanda.

We are really motivated in this process.
Keep calm and carry on!!

10.- Taller IPAD pels alumnes de 5è

Els dies 5 i 6 de febrer, els de 5è de
Primària vam tenir la sort de fer un taller
d'IPAD que ens va presentar Qpertin. Es
tractava

d'utilitzar

una

aplicació

que

La setmana del 17 al 20 de febrer, els
alumnes de 4t de Primària varen rebre la
visita d'uns investigadors del Parc
Científic i Tecnològic de Girona. A partir
d'una lectura determinada faran uns
experiments
amb
l'ajuda
d'aquests
científics. Tot això és perquè la nostra
escola és una de les 4 de Girona que
participen al projecte Girolab, que promou
la UdG i que vol fomentar la ciència, la
lectura i el treball en equip.
Ja tenim ganes que arribi el juny i veiem
com heu
desenvolupat els vostres
projectes. Ànims!

permet crear petites pel·lícules animades.
Les nostres són molt maques: si voleu les
podeu veure a www.youtube.com/qpertin

12.- RECERCAIXA
La Salle Cassà hem estat seleccionats,
entre moltes escoles, com a centre
col.laborador del projecte Recercaixa
sobre la influència de les noves tecnologies
en alumnes i famílies. És per aquest motiu,
que s'han seleccionat alumnes i pares de 2n
i 4t d'ESO per poder participar-hi. Hi ha
diferents
universitats
europees
involucrades. Us informarem dels resultats
més endavant.

Duren aproximadament un minut, però si ho

Si voleu més informació poder clicar aquí.

vols fer realment bé necessites ben bé una
hora de preparació. Això ens ha fet mirar
amb

uns

altres

La Salle Cassà

ulls

els

grans

films
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13.- Educació financera a 4t d’ESO

14.- Hort escolar per EI

Més que mai, en l‟actual marc econòmic, cal
oferir coneixements financers a diversos
col·lectius i a diferents nivells, però, molt
especialment, a escoles i adolescents.

Aquest trimestre hem instal.lat un hort

Per tercer curs consecutiu la nostra escola
participa en les xerrades EFEC (Educació
financera a les Escoles de Catalunya) que
d‟una manera desinteressada ens ofereixen
treballadors jubilats del món de la banca i
entitats financeres.

terme un hort urbà en l‟àmbit de l‟APS

vertical a la sorrera d‟Educació Infantil.
Seguint els passos dels alumnes de 4t
d‟ESO de l‟any passat que varen portar a
(aprenentatge servei), els més petits de
l‟escola han agafat el relleu.
Molts ànims i a produir molt!

Aquest
programa
d‟alfabetització
i
educació financera s‟emmarca en les
recomanacions d‟organismes internacionals
(OCDE), per tal de dotar a la ciutadania
amb millors competències per a poder
gestionar i augmentar els estalvis, i evitar,
episodis de sobre endeutament i d‟exclusió
financera.
Amb explicacions teòriques i exemples
pràctics s‟intenta que els nostres alumnes
adquireixin uns coneixements que de ben
segur que els seran útils per quan entrin a
formar part del mercat de treball, i fins i
tot ara en qüestions d‟economia domèstica.
Les sessions són: Administrant els teus
diners, Endeutar-se amb seny, Inversió
intel·ligent, Els deures quotidians d‟en
Jaume i Finances per a la vida. Cal dir que
desperten molt d‟interès en el nostre
alumnat.

15.- Els de 3r d’ESO emprenen!
En

l‟assignatura d‟emprenedoria

d‟ESO,

dins

del

programa

de

3r

FAIG,

els

alumnes dissenyen nous productes per a
noves o velles necessitats. Uns exemples
són:

carregadors de mòbil amb energia

solar, dispensadors de pastilles automàtics,
màquina per netejar sabates, aplicacions
educatives per a mòbils, cadires amb
emmagatzematge per a llibres...

La Salle Cassà
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Els alumnes de Cicle Mitjà i Superior
d‟Educació

Primària

i

els

alumnes

de

Secundària, varen participar el dimecres 18
de febrer a l‟inici de la Quaresma. Seguint
un ritual molt antic i present a moltes
cultures, els alumnes que varen voler se‟ls
hi va imposar cendra com a símbol de
tornar a començar. En el camí de la vida hi
trobem entrebancs, ens equivoquem... però
16.- Alumnes de La Salle a la First Lego
League

tenim la oportunitat de tornar a començar,
de ser millors. Bona Quaresma i Bona
Pasqua!

18.- EL NOSTRE ARBRE I PESSEBRE

17.- Dimecres de Cendra

La Salle Cassà

Les parets del passadís són el lloc ideal per
a fer-hi el pessebre. Com cada any abans
de les festes la nostra decoració nadalenca
són el pessebre i l‟arbre de nadal. Enguany
el pessebre fet de plastilina amb molts de
colors que donaven molta vistositat a
l‟entrada.
Aquest any també hem fet el fanalet,
cada classe un de diferent, per anar a
esperar els Reis.
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19.- ELS MÉS PETITS VÀREM REBRE
ELS PATGES REIALS
Encara que ja sabien que venien a la
tarda, els nervis de la seva arribada es van
deixar sentir des de bon matí . Les
senyoretes havien preparat a la sala
Polivalent un seient ben escaient i prou
noble per a la vinguda de tan important
personatge.
A les 15:00 h, tots més puntuals que
mai, cap a la classe a buscar les pancartes
de benvinguda i anar a esperar el patge del
reis. Enguany vam tenir una sorpresa ja que
van ser dos els patges reials que ens van
visitar: el del rei Melcior i el del rei
Gaspar. Eren uns patges molt simpàtics
que ens van explicar d‟on venien i les
aventures que havia passat . Després un a
un els nens i nenes van anar passant a
recollir un caramel i a explicar com s‟
havien portat a l‟escola i a casa durant tot
l‟any.
No hi ha cap dubte que és un dia
il·lusionant per a tots. Només calia mirar
les cares per veure-hi reflectida tota la
il·lusió del món.

La Salle Cassà

20.- ...I CAGAR EL TIÓ A L’ESCOLA

Ja acostuma a ser una tradició que
l‟últim dia del trimestre els alumnes del
Parvulari
vinguin
a
l‟escola
amb
indumentària ben adient per a l‟ocasió, de
pastorets i pastoretes per fer cagar el tió.
Quan els veus junts, per grups, de veritat
que fan patxoca!
És hora doncs de fer cagar el tió,
per cert, molt ben alimentat de fa dies. Per
grups reduïts de classe van passant i
cantant les cançons que els han ensenyat
les senyoretes; piquen damunt el tronc,
alguns amb fortes bastonades, per tal que
sigui ben generós.
També les senyoretes ho fan.
Alguna, diguem-ho també, acostuma a picar
més fort, no sigui que el tió no se‟n recordi
i la deixi sense res.
Al final tothom ha estat obsequiat.
Malgrat que el tió ja deu tenir uns quants
anys, la seva aparença continua essent molt
semblant a la que tenia de jove. És ben bé
que per a ell no passen els anys. I a més
continua essent ben generós. Per molts
anys!
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21.-

CANTADA

DE

NADALES

AL

GERIÀTRIC
Abans

de

començar

les

vacances

nadalenques es tradicional que els alumnes
de 1r i 2n de Primària vagin a la Residència
Geriàtrica a cantar unes nadales. La sola
presència dels petits alumnes ja suposa un
canvi de ritme i d‟ambient al residents que
agraeixen aquesta deferència que tenen els
petits cantaires cap a ells. Un matí
realment emocionant sobretot veient la
cara dels avis i àvies de la Residència.

22.- 3r ESO PARTICIPA AL CONCURS
PICALLETRES.
El passat dimecres 17 de desembre, sis
alumnes de 3r d‟ESO van ser els escollits
per participar, com ja venim fent des de fa
uns quants anys a l‟escola, al concurs
Picalletres.
És un concurs en el que hi juguen
estudiants de tot Catalunya. Les primeres
fases són d‟àmbit provincial i només els
millors passen a la gran final que se celebra
cada any a Barcelona.
L‟Albert Abras, la Lucía Arias i la Gemma
Miralles per 3rA i la Wenchan Xiang, la
Núria Massaneda i la Laura Cullell per 3rB,
van ser els alumnes escollits per
representar a La Salle Cassà. Uns van
competir contra un equip de noies de Les
Alzines i els altres contra un d‟alumnes de
l‟IES Brugulat de Banyoles. Se‟ls veia una
mica nerviosos però tots els seus companys
estàvem allà per recolzar-los amb crits
d‟ànim i aixecant unes pancartes molt xules
que havíem preparat per a l‟ocasió.

La Salle Cassà

Ho van fer molt bé guanyant als dos equips
contrincants, però per mala sort i només
per un estret marge de cinc punts cap dels
dos nostres equips no es va classificar per
a la final.
Vam sortir una mica decebuts però alhora
molt alegres i contents pel gran paper que
havien fet els nostres companys i per tant,
també, La Salle Cassà.
Després de sortir del plató vam anar a
dinar i els mestres que ens acompanyaven
ens van deixar una mica de temps lliure fins
que va ser l‟hora de tornar a l‟escola. Va ser
un dia molt emocionant i amb un ambient
molt bonic entre professors i alumnes. No
sempre es pot sortir per la Tele!
Isaac Fontao
3r ESO “B”

23.- El joglar Emiliano Valdeolivas a 3r
d’ESO.

El dia 16 de gener, a les 11:15h, l‟Emiliano
Valdeolivas ja ens esperava a l‟aula per
transportar-nos en la història de la
literatura. Amb tan sols una guitarra i la
seva potent veu en va fer prou perquè ens
adonéssim que els artistes no només són els
famosos, els que surten a la televisió, els
que tenen un munt de discos... També hi ha
artistes realment bons que passen
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desapercebuts, però són tan artistes com
els altres. Aquest era el cas de l‟Emiliano,
una persona bromista, entretinguda, molt
expressiva,
amb
ganes
d‟ensenyar,
divertida... que ens féu passar una hora
fantàstica. Ens interpretà diferents
poemes de la història de la lírica hispànica,
d‟autors com Gonzalo de Berceo, Quevedo,
etc. El mestre de castellà també es va
animar amb el seu ukelele i va acompanyarlo en alguna peça. Al final vam acabar tots
cantant! Fou molt entretingut. Creiem que
l‟Emiliano va fer una bona feina; ens va
agradar molt que vingués. Esperem tornar a
viure alguns dels seus „concerts‟ i
recomanem l‟experiència a totes les
escoles!

menjant,
ja
que
eren
boníssimes.
Enhorabona als “pastissers” i gràcies a
tothom qui va col·laborar!

Núria Massaneda 3r ESO “B”

25.- Esmorzars solidaris.

24.- Venda de coques de 4t d’ESO.

Quan aquestes línies vegin la llum ja
haurem finalitzat la campanya d‟enguany
dels Esmorzars Solidaris que organitzem a
l‟escola en favor de l‟ONG lasal.liana
PROIDE. Tot el que recollim durant el curs
-en aquest acte i en tots els altres-, es
destinarà al projecte de construcció de
tres aules a l‟escola Louis Rafiringa de
Madagascar. De moment la participació és
molt elevada, fet que no ens ha agafat gens
de sorpresa, ja que ens agrada molt
col·laborar i els entrepans són molt bons.
En el proper número de la revista us
informarem dels resultats.

Per tal de finançar el seu viatge de fi
d‟estudis, els alumnes de 4t d‟ESO van
organitzar una venda de coques per a
alumnes i mestres. La veritat és que va ser
tot un èxit de participació i feia goig veure
la cinquantena de coques, una al costat de
l‟altra, i també en feia veure com s‟anaven

La Salle Cassà
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