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Salutació del Director
COMENÇA EL MES DE MAIG, LA RECTA FINAL!
Benvolguts!
Iniciem el mes de maig i encarem la recta final del curs. És època d’exàmens, avaluacions,
previsions i activitats... com ja és habitual. Aquest full informatiu, doncs, vol ser un resum
del què venim fent des del mes de març i les previsions pel proper curs escolar.
Sembla que era ahir que iniciàvem el curs, per a mi un curs especial, i ja ens trobem a les
últimes setmanes escolars. No és moment encara de fer un balanç, tot hi això us vull agrair
a tots, germans, professors, PAS, AMPA, PATRONAT, famílies i alumnes, la vostra entrega
i disposició a que el curs segueixi allò previst i amb èxit: GRÀCIES!
Vull remarcar el canvi que hi haurà en la venda de llibres, ja ho vaig comunicar via email, i
ho anirem recordant, ja que al ser el primer any pot haver-hi algun desajust; procurarem
que siguin els mínims. També us anunciem previsions pel que fa a les extraescolars, hi haurà
novetats interessants pel curs vinent: Escola d’idiomes, Ioga per pares... espero que sigui
del vostre grat. I una última novetat, la introducció de la reutilització de llibres de lectura
a ESO.
Al finalitzar el mes de juny, hi haurà l’últim full informatiu d’aquest curs, després sí, amb
tot allò que sigui necessari i imprescindible per iniciar el curs 2015-2016.
Estem encara al bell mig del TEMPS PASCUAL, temps d’alegria i de joia, temps
d’esperança. Desitjo als nostres alumnes que acabin aquest curs amb uns bons resultats
acadèmics i una bona formació humana. ÀNIMS!

Miquel Casagran i Juera, Director
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lectura pagats (6 llibres per curs, en total
1.- VENDA DE LLIBRES

24 llibres). Els que no sigueu socis de l’AMPA
haureu de pagar 60€ cada curs. Els alumnes

Aquest proper curs canviarem la dinàmica de
la venda de llibres per poder facilitar la
feina a tots. A partir d'aquest curs tots els
pagaments de llibres s'hauran de fer a
través
del
banc.
Quin
procediment
seguirem?
1.- A finals de curs, en el sobre de les notes
i tindreu el llistat de llibres.
2.- Els dies 6,7 i 8 de juliol, de 9h a 20h,
s'haurà de passar per l'escola per triar els
llibres que vulgueu i fer la factura.
3.- S'haurà de pagar la factura al banc i
portar resguard al col.legi, ja sigui
personalment o via correu electrònic. Abans
del 17 de juliol.
4.- Al setembre no es vendran llibres.
Tindreu les bosses preparades i les podreu
venir a buscar el divendres 4 de setembre
de 9 a 20h.
Al setembre no es vendran llibres.

socis de l’AMPA ja s’hi poden acollir.

3.- EXTRAESCOLARS 2015-16. NOVETATS!

Ja tenim preparades les extraescolars del
proper curs i amb NOVETATS!!!
Dins el programa que estem portant a terme,
Escola Multilingüe, us oferim la possibilitat
de fer extraescolars en anglès, francès,
alemany, rus i xinès, en horari de migdies o
tardes; en grups reduïts i amb la possibilitat
de continuar amb els exàmens oficials.
Una altra novetat serà el ioga per a pares,
animeu-vos!
REUNIÓ INFORMATIVA Dimarts 26 de
maig a les 20h, no hi falteu!

Gràcies!

2.- RECICLATGE DE LLIBRES. NOVETATS

Pel que fa al RECICLATEXT de Primària les
previsions són les mateixes que aquest curs.
La quota serà de 25€ pels socis de l’AMPA.
Aquest curs i per iniciativa de l’escola farem
reciclatge

que aquest curs estant fent 1r d’ESO i siguin

dels

llibres

de

lectura.

Les

famílies que sigueu socis de l’AMPA només
haureu de pagar 35€ a 1r d’ESO i els vostres
fills tindran durant tota l’etapa els llibres de
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4.- CAMPUS ESTIU

Ja teniu la proposta de l’estiu pels vostres
fills, al voltant de l’esport del bàsquet. En
aquest enllaç hi trobareu tota la informació.
Aquesta oferta va encaminada a poder
oferir-vos a les famílies una activitat que
ajudi a conciliar la vida familiar i laboral.
REUNIÓ Dijous 14 de maig a les 20,30h
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Per segon any consecutiu, la RAE ha
col·laborat en aquest concurs de redacció,
que és el més antic de l’estat espanyol.

5.- BENVINGUDES

Donem la benvinguda a l’Aïna filla de la
professora Anna Pla, MOLTES FELICITATS.
En

substitució

de

l’Anna,

tenim

entre

nosaltres a la Roser Esteba, benvinguda.

6.- PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS

La nostra escola participa en múltiples
concursos, que ajuden als nostres alumnes a
la

seva

formació

acadèmica.

I

moltes

vegades surten premiats. FELICITATS A
TOTS!
COCA-COLA:

Des de la seva creació el 1961, més de 10
milions de joves hi han estat en contacte.
L’edició de l’any passat va comptar amb la
participació de12.500 alumnes. Desitgem
molta sort als nostres representants! Val a
dir que, en els últims anys, a l’escola hem
tingut diversos premiats en aquest concurs,
tant en català com en castellà. Esperem
prolongar la tradició!
FONIX: El passat dissabte 28 de febrer va
tenir lloc a Girona la fase provincial del 8è
concurs Fonix. Després d'haver guanyat la
fase local feta a l'escola, els nostres
alumnes Eduard Gómez de 5è de Primària,
Gerard Boadas de 1r d'ESO, Quim Planas de
2n d'ESO, Núria Massaneda de 3r d'ESO i

Els dissabtes , 21 de març i 18 d’abril els
alumnes Mireia Bargalló, Ramon Ortiz, Joan
Pérez, Pau Recasens, Cristina Batllosera,
Laia Vidal, la Zaida Lloveras participaran en
una fase preelimanar del Concurs de la CocaCola. Ells i desenes de joves s’esforçaren per
mostrar les seves habilitats literàries.

La Salle Cassà

Valeriya Oglezneva de 4t d'ESO, van tenir la
sort de poder-s'hi presentar.
La Valeriya Oglezneva s’ha classificat per la
gran final del concurs Fonix, que es va fer
lloc el passat dissabte 18 d’abril a les 12h a
Barcelona.
De 36 escoles de les diferents comarques
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gironines, la Valeriya ha quedat segona millor
classificada en aquesta fase territorial.
Esperem que el resultat final també sigui
igual de bo.
Congratulations Valeriya!!!

En les diferents categories els alumnes
premiats
van
ser:
-Laia Vidal (4t de primària), accèssit
-Xantal Miquel (5è de primària), 1r Premi
-Miquel Freixas (6è de primària), accèssit
-Zaida Lloveras (2n d'ESO), accèssit
-Pau Recasens (2n d'ESO), accèssit
-Lucia
Arias
(3r
d'ESO),
accèssit
-Maria Recasens (4t d'ESO), accèssit
Enhorabona a tots els premiats! Sou un bon
alicient i un bon exemple per a tots els
alumnes. Gràcies.

PUNT DE LLIBRE: Han estat premiats en

CONCURS FOTOGRAFIA:

aquest concurs dedicat a l’escultor i pintor

la qualitat de les imatges presentades. Els

cassanenc sr. Lloveras els següents alumnes:

guanyadors van ser la Nora Coris, en Ferran

Lídia Padilla 4t EP

Volem destacar

Claro i la Laura Davesa. Felicitats!

Joel Baulida 5è EP
Mireia Bargalló 2n ESO
COLLA EXCURSIONISTA: Un any més, i ja
van 49 edicions, els alumnes de la nostra
escola han participat amb molt d'èxit en el
concurs de narració literària que convoca la
Colla
Excursionista
Cassanenca.
De llarga tradició en el nostre municipi,
aquesta festa de premis literaris té vocació
de premiar aquests joves escriptors de les
diferents escoles cassanenques i, de ben
segur, són un bon alicient per tal de crear i
de mantenir aquesta llarga tradició
d'escriptors.
Destaca la gran qualitat de les obres
presentades que van suposar un gran dilema
en el jurat a l'hora de deliberar i de premiar
els joves narradors.

La Salle Cassà
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7.- MACMILLAN TEACHER’S DAY IN
GIRONA

The Macmillan Teacher’s Day was hold in
Universitat

Politècnica

of

Girona

last

Saturday 7th of March. Some teachers of
English from our school were proud of
attending

different

lectures

given

by

professional speakers from Primary and

9.- PUNT I FINAL A LES XERRADES

Secondary levels. How speaking in public and

DE 4t d’ESO

expressing properly is so important, how to
prepare and get the currently important
Cambridge exams or even how to use songs
to teach in a funny way, were some of the
topics discussed in the speeches. The
sessions were really useful not only to learn,
but to be motivated, exchange ideas and
have new tools to learn to teach our
students.

Hem posat punt i final a un interessantíssim
cicle de xerrades de pares, mares i altres
familiars, a 4t ESO, dins l’assignatura
d’Orientació laboral. La finalitat de les
mateixes era no només informar els nostres
alumnes sobre diferents professions sinó
també inculcar-los aquells valors que els
ajudaran a arribar a bon port, tant en els

8.- XAPES PROIDE

estudis com en la vida personal (respecte,
esforç,

constància,

voluntat...).

Treball,

vocació, formació continuada, coneixement
Aquest any l’Equip de Pastoral ha tingut una
gran idea. Xapes per promocionar la ONG
PROIDE, Promoció i Desenvolupament, que
els germans de La Salle tenen per atendre
les necessitats del tercer món. Ha estat tot
un èxit, s’han venut totes. Gràcies aquells
que hi heu col.laborat!!!

d’diomes, personalitat, il•lusió, entusiasme,
importància del saber, etc., varen ser mots
que sonaren dia sí i dia també en aquestes
xerrades.
Donem

les

(comptable

gràcies
i

a

músic),

Quim
Phillip

Cadanet
Fürst

(publicitari), Emili Rebugent (arquitecte),
Mireia Alarcón (administrativa), Visi Díaz
(mestra i músic), Carme Álvarez (logopeda),

La Salle Cassà
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Carles Barba (veterinari), Àngel Garriga
(físic)

i

Araceli

Vigueras

10.- DIADA DE L’ESPORT

(empresària).

També formen part d’aquest cicle les que es
varen fer per motivar els nostres alumnes a
participar

en

els

diferents

projectes

d’aprenentatge-servei dins l’assignatura de
FAIG.

Igualment

d’interessants

i

engrescadores i, en aquest cas, per a un
futur més immediat: tant, que a hores d’ara
ja s’estan duent a terme aquests projectes.
Els ponent varen ser Joan Carles Codolà

Com és ja tradició a l’escola, al voltant de St.
Josep celebrem una diada esportiva per
recordar la fundació del col·legi un 19 de
març

de

organitzades

1881.
pel

Múltiples

activitats

professorat

d’Educació

Física, omplen d’il·lusió a tots els nostres
alumnes. “Mens sana in corpore sano”

(Com fer una revista), Pep Anton Vieta i
Sílvia

Simón

(Taller

de

laboratori),

la

Margarita i l’Anna (Col•laboració amb el
Geriàtric), Quimeta Ros i Sergi Morales
(Col•laboració amb Càritas), Judith Jofre
(Com

fer

un

Rabassedas

hort
(Taller

escolar)
de

i

Carmina
teatre).

Moltes gràcies a tots.

La Salle Cassà
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l’han de viure així si volem que el nivell dels

11.- LA SALLE CASSÀ a la Radio

estudiants incrementi i es col•loqui a un
nivell
En ocasió dels 134 anys de la fundació del
col.legi, 19 de març de 1881, la radio de
Cassà

ha

entrevistat

al

President

del

Patronat, sr. Lluís Maymí i al Director del
Col.legi. En una breu entrevista d'uns 15 min.
es

fan

esment

als

diferents

actes

programats i a la realitat de La Salle Cassà
en
La

el

curs

trobareu

a

la

2014-2015.

web

de

la

radio,

www.radiocassa.cat

similar

a

la

resta

d’Europa.

La

gramàtica és important, és clar, però cal
donar més pes a les competències: l’alumne
ha de poder entendre textos escrits i
construccions orals, i expressar-se de totes
dues maneres. La correcció gramàtica i
lèxica

ja

vindrà

amb

el

temps.

Per això hem optat per introduir l’anglès en
diferents matèries: a Infantil s’hi fa la
psicomotricitat, a tot Primària l’Art, i a
Secundària aquest any encetem el projecte
de les ciències en anglès. L’English Day, les
colònies en anglès de Cicle Mitjà i els estius
a l’estranger d’ESO –un altre projecte que

12.- L’ESCOLA MULTILINGÜE:

inaugurem

THE NEXT STEP
Durant

molt

augmentant

temps
el

es

va

nombre

aquest

any-

tenen

mateixa
pensar

que

d’hores

d’ensenyament d’anglès milloraria el nivell
dels alumnes. Això és cert, però només fins
un punt. Després de moltes experiències es
va constatar que l’alumnat arriba a un sostre,
i que aquest sostre és molt difícil de superar
amb els mètodes tradicionals. Fa falta alguna
cosa més que anar sumant hores de classe.
Algú va dir: “Si vols resultats diferents,

aquesta
filosofia.

La Salle Cassà camina cap a la certificació
d’Escola Multilingüe. Aquesta s’obté quan la
llengua estrangera –l’anglès, i en menor
presència el francès- s’integren en el dia a
dia de l’escola, des del menjador fins a les
indicacions

de

extraescolars

les
i

aules,

l’oferta

passant

per

d’exàmens

de

Cambridge que cada any oferim. Aquesta és
la nostra aposta i la nostra posada al dia: fer
de les llengües una cosa viva, útil i propera.

prova coses diferents”. A la Salle Cassà hi
estem

plenament

La

anglesa,

llengua

d’acord.
com

tots

els

aprenentatges, ha de ser significativa per
l’alumne, és a dir, els nens i nenes han de
veure’n la utilitat. Per això cal treure-la fora
de l’aula. Fer-la servir com un mitjà, i no pas
com una finalitat. L’anglès ha de ser un
vehicle per comunicar-se, i els nens i nenes

La Salle Cassà
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13.- CAMPUS DE BÀSQUET
SETMANA SANTA

En aquest enllaç trobareu un video que han
fet des de l'Escola de Bàsquet i podreu
veure algunes de les activitats que han fet
durant el campus de Setmana Santa.

14.- UN APS DE 4t d'ESO A LA FIRA DE
LES CIÈNCIES

15.- II CAMPIONAT DE PÀDEL – SALLE
CASSÀ

CIÈNCIA ENTRE TOTS” i per a tots...
Aquest és el nom amb què es va portar a
terme el passat dissabte 25 d’abril a la
segona Fira de Ciències organitzada pel
Servei Educatiu del gironès. Instal•lada a la
plaça de Pompeu Fabra a Girona i durant tot
el matí, alumnes de diferents escoles i
instituts de secundària, varen mostrar al
públic que s’hi va acostar les diferents
experiències i tallers científics dins d’un
ambient lúdic que vol facilitar i motivar als
alumnes per a l’estudi de les ciències.
La nostra escola també hi va participar. Un
grup d’alumnes de 4t dins del marc de
projectes d’Aprenentatge i Servei (APS), va
presentar un seguit d’experiments i tallers
sota el leit motiv: La Ciència a través de la
Història. Tot un èxit. Felicitats!

La Salle Cassà

El divendres 17 d'abril a les instal.lacions del
pàdel Llagostera es va realitzar el II
Campionat de pàdel Salle Cassà. Un total 16
parelles participants entre alumnes, paresmares i professors varen gaudir d'una
jornada esportiva.
Agraïm la col.laboració de Carns Esteve i
de Pizzeria Ca la Petita
Marc Pérez - Ramon Vidal (1rs classificats,
primera divisió: sopar a la pizzeria Ca la
Petita
de
Cassà)
Ana Hidalgo - Natalia Mazuryna (2nes
classificades, primera divisió: lot d'embotits
de Carns Esteve)
López - Saavedra (1rs classificats, segona
divisió)
Vidal Vidal - Xavier Duran (2ns classificats,
segona divisió)
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16.-

PROIDE

Tots els membres de la comunitat educativa
hem gaudit de la setmana PROIDE. Des de
xerrades al 3x3 passant pel mercat solidari,
el sopar i el Karaoke. Hem pogut demostrar
la SOLIDARITAT de la nostra escola vers
els mes desfavorits. FELICITATS A TOTS!
Agraïm la col.laboració de: Grup Cañigueral,
La Selva, Magnatura, Carns Esteve, Carns
Jesús i Maria

La Salle Cassà
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17.- AGENDA

MAIG
8 i 9 de maig: Montserrat a Peu
14 de maig: Reunió Campus de Bàsquet, 20’30h
15 de maig: St. Joan Baptista de La Salle
SOPAR d’ESCOLA
19 de maig: Cambridge Exams (Ed. Primària)
26 de maig: Reunió extraescolars 2015-16, 20h
30 de maig: Cambridge Exams (ESO)

JUNY

12 de juny: FESTIVAL, 19h
19 de juny: Entrega de notes EI
FINALISTES, 21h
24 de juny: St. Joan
25 de juny: Entrega de notes Ed Primària i ESO

La Salle Cassà
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