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Salutació del Director 

 

UN ALTRE CURS S’ACABA... 

Benvolguts! 

Arriba el final d’aquest curs 2015-2016 amb la satisfacció de la feina ben feta. Segur que trobarem coses a 

millorar, és bo fer-hi esment; ja sigui mitjançant les enquestes de satisfacció, les entrades per registre o les 

reunions amb professors. Les nostres decisions van  sempre orientades a donar resposta a les necessitats de 

les famílies.  

Aquest curs ha estat especial, hem celebrat 135 anys de la fundació del Col·legi. Poques escoles arriben a 

aquesta fita i, si això és així, ha estat gràcies a moltes persones que han fet confiança a La Salle per ajudar-los 

en l’educació dels seus fills. L’equip de mestres i germans, PAS, AMPA i PATRONAT ens esmercem dia a dia per 

poder-vos oferir una educació de nivell, amb unes instal·lacions posades al dia, amb innovacions i renovacions 

per poder donar resposta als reptes educatius del segle XXI. L’escola concertada és present a Catalunya des 

de fa segles, ho ha estat per la iniciativa privada. I avui, juntament amb l’Administració, continuem oferint una 

educació de qualitat i basada en uns valors que són la nostra raó de ser. Les matrícules que hem tingut aquest 

curs al col·legi així ens ho confirma 

GRÀCIES a tots els que heu confiat i confieu en nosaltres, GRÀCIES als que col·laboreu desinteressadament 

en les diverses activitats que s’organitzen, GRÀCIES als que aporteu el vostre gra de sorra per anar construint 

La Salle Cassà. 

Arriben, per alguns, les vacances. Tindreu l’oportunitat d’estar amb els vostres fills i compartir moments dels 

quals el dia a dia a vegades ens priva. Gaudiu d’aquestes estones, de les complicitats i dels bons moments, que la 

VIDA es fa de petites coses i la suma de totes elles ens hauria de portar a la  FELICITAT! 

Bon estiu i bones vacances! 

Miquel Casagran i Juera, Director 
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INFORMACIONS PER A L’ESTIU  

I PER AL CURS 2016-2017 

1 - Casal d’agost-setembre per alumnes de 

P-3 a 6è d’EP 

 

 

 

3 – Projecte de socialització de llibres. 
 S’hi podran apuntar tots els alumnes de 

Cassà, Llambilles, Campllong i Sant Andreu 

Salou que cursen Primària, de 1r a 6è. 

cursos. Als llistats dels llibres per al curs 

vinent figuren amb un * els que entren en la 

socialització. És necessari apuntar-se des de 

1r de Primària. 

 Els alumnes d’altres poblacions faran el 

projecte de socialització directament 

gestionat per l’AMPA i, per tant, s’hi podran 

apuntar amb les mateixes condicions. 

 Cal que les famílies que s’hi apuntin siguin 

sòcies de l’AMPA i estiguin al dia del 

pagament corresponent de les quotes. 

 A final de curs es farà la revisió dels llibres 

apuntats a la socialització d’acord amb la 

normativa general. 

 Els alumnes de 1r i 2n d’EP també s’hi poden 

apuntar. Els permetrà estalviar bàsicament 

la biblioteca d’aula. 

 La quota general per al curs 2016-2017 de la 

socialització de llibres per a tots els cursos 

d’EP és 25 €. Cal abonar-los al compte 

corrent del Banc Popular 0075-0107-91-

060-06336-10 obert expressament per a 

la campanya de Socialització. 

 Tots els que s’hi vulguin acollir han de fer el 

corresponent ingrés, omplir l’imprès adient 

(que trobareu al Sallenet o bé a Recepció) i 

portar-ho tot a Secretaria abans del 15 de 

juliol. 

 

 

 

4 – Horari de Secretaria – Consergeria finals 

de juny, juliol i agost 

 
Fins al 29 de juny l’horari d’atenció al públic serà 

de 9h a 13h i de 15h a 18h de la tarda. El dia 30 de 

juny l’escola estarà oberta només al matí (9 a 13 h.). 

L’Escola (Secretaria i Consergeria incloses) 

romandrà tancada del 23 de juliol al 22 d’agost, 

ambdós inclosos. 

De l’1 al 22 de JULIOL i del 22 al 31 d’AGOST, 

l’horari d’atenció al públic serà de 9h a 12h del matí. 

 

El proper curs 2016-2017 l’horari de secretaria serà 

de 8’15 a 13h i de 15 a 17’15h. 

5 – Quotes 
El Col·legi La Salle és un centre Concertat per la 

Generalitat a totes les seves etapes educatives: 

Infantil, Primària i Secundària. Les quotes del proper 

curs són tant per ED. INFANTIL, PRIMÀRIA I 

SECUNDÀRIA. 

El Centre ofereix 6 hores d’atenció als alumnes (de 

les quals 5 hores són les curriculars que marca el 
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Departament d’Ensenyament, i 1 hora més 

d’Activitats Complementàries que correspon a 

l’oferta educativa dels col·legis La Salle a Catalunya). 
La quota mensual corresponent es de 78,00 €, de 

setembre a juny (10 mesos), activitats complementàries i 

quota digital. 

La primera quota es passa dins la primera quinzena 

de setembre. La resta, a principis de cada mes. 

Es recorda que per a poder participar de les 
diferents activitats escolars (extraescolars, 
colònies, casalets, menjador, viatges, etc.) cal estar 
al corrent de pagament. El llistat complet de les 
quotes sortirà a la «Guia de les famílies». 

 

6 – Vestuari escolar (canvi de xandall) 
- Des d’Infantil fins a 2n de Primària és 

obligatori l’ús de la bata: Recordeu que el 

model de bata s’ha de comprar a la Recepció de 

l’escola, abans de l’11 de juliol. 

- Des d’Infantil a 4t ESO és obligatori l’ús 

de la roba esportiva pròpia del Col·legi que 

és: pantaló blau i samarreta de l’escola i el 

xandall propi del Col·legi. Aquesta indumentària 

es pot adquirir el mateix dia de la distribució 

de llibres de text o a la Recepció del col·legi. 

- A Secundària la bata blanca és d’ús 

obligatori per a les pràctiques de laboratori.  

 

7 – Inici de les classes del curs 2016-2017 
 

- Per a l’alumnat d’Educació Infantil i Educació 

Primària – EI + EP: 

- Les classes comencen el dia 12 de setembre, 

dilluns, en horari de matí i tarda. 

L’horari d’EI i d’EP és : Matins: de 9 h. a 13 h.   

Tardes: de 15 h. a 17 h. 

 

- Per a l’alumnat d’Educació Secundària – ESO: 

- Les classes comencen el dia 12 de setembre, 

dilluns, en horari de matí i tarda. 

L’horari d’ESO és : Matins de 9 h a 13.15 h. Tardes: 

de 15 h a 17 h menys els dimecres i divendres de 

14.30 h. a 17 h. 

 

8 – Acollida matinal. 

 
L’acollida matinal gratuïta, s’oferirà com aquest últim 

curs de 8’15 a 9h. per facilitar als pares l’inici de la 

jornada laboral. 

 

 

9 – Permanència tarda (NOVETAT) 

 

A partir del proper curs 2016-2017 hi haurà la 

possibilitat de quedar-se a l’escola fins a les 18h. Es 

faran 3 grups: 

 

Alumnes de P-3, P-4 i P-5 (vigilància-activitats) 

Alumnes de 1r i 2n EP (vigilància-activitats) 

Alumnes de 3r a 6è EP (fer deures a la biblioteca) 

 

Berenar, fer deures, estudiar, lectura, entre 

d’altres. 22€? 

9 – Projecte «Educat 1x1» a ESO. 
A la carpeta de circulars Primària de la plataforma 

SALLENET trobareu el procediment a seguir per al 

curs vinent i hi haurà els impresos corresponents. El 

model d’ordinador personal per a 1r d’ESO serà 

Toshiba Satellite L12-C-104 

Cal triar una opció i portar-la, amb el full de 

compromís de la família, a l’escola abans del 18 de 

juliol. 

 

Les llicències dels llibres digitals i la resta de 

material segueix el mateix calendari dels llibres. 

 

10 – Informacions d’Educació Infantil i 

Primària 

- JORNADA D’ACOLLIDA als nous/ves alumnes 

d’Educació Infantil i de 1r de Primària: Per 

tal que els/les alumnes i famílies tinguin un 

primer contacte amb les professores de l’Etapa i 

coneguin l’entorn on es mouran el Col·legi ofereix 

una «Jornada d’acollida» que tindrà lloc el dia 

8 de setembre de 16 a 18h. També poden 

venir els alumnes nous de P-4 i P-5. 

- REUNIÓ DE PARES de P-3 el dia 29 de juny 

a les 20’30h 

- LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC A 

INFANTIL: Es proporciona des de l’escola. No 

cal comprar-ne. D’aquest material es passaran 

dos rebuts pel Banc o Caixa, de 110 € cadascun. 
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El primer rebut es passarà a principis del mes de 

setembre, el segon rebut el mes de desembre. 

11 – Venda de llibres 

A la pàgina web del col·legi (www.cassa.lasalle.cat), 

així com a la cartellera de Recepció trobareu els 

llistats de cada curs. 

- En el sobre de les notes hi trobareu el llistat de 

llibres corresponents al curs 2016-17. 

- 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. També els de 

SOCIALITZACIÓ ja que hi ha material que no hi 

està inclòs.  

- Com a novetat podreu pagar en el mateix col.legi 

amb targeta o bé al banc i portar resguard al 

col.legi. Abans del 17 de juliol. 

- Tindreu les bosses preparades i les podreu venir 

a buscar el dimarts 6 de setembre de 9 a 20h. 
Al setembre serà visible la GUIA DE LES 
FAMÍLIES a la pàgina web del centre 

(www.cassa.lasalle.cat). Allà hi trobareu explicat el 

funcionament, normes de convivència i altres 

qüestions d’interès per a tots vosaltres.  

12– Exàmens de setembre a ESO 

Aquells alumnes d’ESO que han suspès alguna 

assignatura cal que es presentin, amb el treball 

encomanat, segons el següent horari dels primers 

dies del mes de setembre: 

   

Hora 
Divendres, 2 
de setembre 

Dilluns, 5 de 
setembre 

9 a 

10 
Matemàtiques 

Llengua 

castellana 

10 a 

11 

Llengua 

catalana 
Tecnologia 

11.15 

a 

12.15 

Música Ciències socials 

12.15 

a 

13.15 

Educació 

física 

Educació visual 

i plàstica 

   

 

 

 

  

15 a 

16 

Llengua 

anglesa 

Física i química 

de 3r i 4t 

Llatí 

Informàtica 

16 a 

17 

Ciències 

naturals de 

1r i 2n 

Biologia i 

geologia de 

3r i 4t 

FAIG 

Hora 

complementària 

Tutoria 

Religió 

 

 

14 – Activitats extraescolars 2016-17 

La proposta d’activitats extraescolars pel proper 

curs està penjada a la web, a l’apartat Guia de les 

Famílies. Fins a finals de juny hi ha el descompte del 

5%. 

 

 

 

15.- Obres al carrer gmà. Agustí i Estació 

Aquest estiu l’Ajuntament farà obres d’adequació 

d’aquests carrers, per facilitar l’accés a l’escola. Dins 

el programa de camins segurs ampliarà les voreres, 

augmentarà els passos de vianants i potenciarà 

l’accés a peu. A partir del setembre no es podran fer 

parades davant l’escola per deixar els fills. Es podrà 

fer una parada habilitada al Passeig del ferrocarril o 

aparcar el vehicle al pàrquing habilitat del 

RELIABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cassa.lasalle.cat/
http://www.cassa.lasalle.cat/
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16 – Altre material que ha de portar l’alumnat: 

Cada família heu d’assegurar que el/s vostre/s fill/s portin a l’escola el material que necessiten per a cada curs: 

Per a 1r i 2n de Primària (tot marcat amb el nom): 

1 capsa de colors de fusta .................................. 1 bolígraf vermell .................................................. 1 tisores 

2 llapis n. 2B i una goma ....................................... 1 barra de goma d’enganxar  ............................... 1 maquineta 

1 retolador punta fina color negre  ................... 1 regle de 20 cm 1 bolígraf blau 

1 carpeta classificadora (només 1r) .................. 1 capsa de retoladors ........................................... 1 portafolis de plàstic dur 

1 caixa de mocadors de paper 

Per a 3r i 4t de Primària 

7 llibretes mida foli, espiral, quadres i marge, 

   tapes dures, de 50/60 fulls 

1 flauta dolça de plàstic, soprano, marca HONNER 

1 retolador punta fina color negre 

1 capsa de retoladors de colors  

1 capsa de colors de fusta 

1 tisores 

1 carpeta classificadora (tipus acordió) 

1 regle de 30 cm (no metàl·lic ni flexible) 

1 de 15cm (no metàl·lic ni flexible) 1 bolígraf blau 

1 bolígraf  vermell i 1 de negre 

1 llapis n. 2HB, 1 goma i 1 maquineta 

1 barra de goma d’enganxar 

1 portafolis de plàstic 

 

Només a Quart curs: 
1 transportador  

Per a 5è i 6è de Primària 

6 llibretes mida foli, espiral, quadres i marge,   

             tapes dures, de 50/60 fulls 

1 flauta dolça de plàstic, soprano, marca HONNER 1 retolador 

punta fina color negre 

1 capsa de retoladors de colors 

1 capsa de colors de fusta 

1 tisores 

1 cartabó 

1 regle de 30 cm (no metàl·lic) 

1 bolígraf blau          1 de vermell         i 1 de negre 

1 llapis                      1 goma                  i 1 maquineta 

1 compàs i                 1 transportador (transparent),  

1 paquet de fulls quadriculats 

1 carpeta classificadora (tipus acordió) 

1 barra de goma d’enganxar 

1 Calculadora CASIO FX-82 SX FRACTION (o similar) 

Per a ESO 

A ESO fem s’ha de portar una carpeta classificadora o un carpesà.  

Per a Educació Visual i Plàstica (2n ESO)  

Llapis de colors Retoladors de colors Retolador permanent gruixut 

Llapis 6B I 2H Ròtrings o similars 0.2,0.4,0.8 Joc d’escaires 

Compàs Transportador d’angles 2 làmines La Salle de recanvi 

Temperes colors primaris (blau cian, magenta, groc) i blanc i negre 

Un pot amb tap amb aigua a dins Drap Pinzells 

Maquineta i goma Ceres i plastificador Tovalloletes humides 

Carbonet Creta blanca, negra i sanguina Carpeta de dibuix 

Tot això es podrà guardar en una capsa de cartró o capsa d’eines de plàstic, per poder-ho deixar a la classe. Es recomana marcar 

la capsa i tots els materials, un a un, amb el nom.  

 

 

 

BON ESTIU! 


