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Salutació del Director
EL 25 DE DESEMBRE, FUM, FUM, FUM
El 25 de desembre, fum, fum, fum... comença la tradicional cançó d’aquestes festes nadalenques. Ens
apropem aquest dia assenyalat de NADAL i no podem perdre de vista el motiu d’aquestes
celebracions. Fa 2000 anys naixia en el portal de Betlem un infant que canviaria la història de la
humanitat. Aquests dies a molts de nosaltres, ens fan recordar o reviure moments i situacions
entranyables, en primer lloc la nostra família, els que hi son i els que ens falten, els infants, que els
veiem amb ulls il.lusionats veien un pessebre, cagant el tió o esperant els reis en aquella nit màgica.
A l’escola també hem celebrat el Nadal, amb cantades de nadales, pastorets, pessebre vivent, els
més petits cagant el tió, la visita dels reis mags, les celebracions religioses. I ho hem fet, per què
no volem perdre aquestes tradicions tant nostres i que ens identifiquen com a societat, com a
entitat cultural. Vivint-les, fent-les presents a l’escola i a les nostres llars, farem possible aquells
valors que hi van associats: esperança, perdó, alegria, caritat, amistat, solidaritat... Aquests valors i
molts d’altres, són els que intentem cada dia inculcar als nostres alumnes. Uns valors que units a la
creativitat i la innovació, fan de La Salle Cassà un referent educatiu.
Aquest curs l’hem iniciat amb la inauguració de l’edifici Gavarres, tancant els passadissos de
Secundària, els hem fet més còmodes i energèticament més eficaços. Hem obtingut la llicència
ambiental, un procés que va començar fa més de 15 anys. Hem plantat dos arbres nous al pati,
proposta dels ambaixadors de Plant for the Planet, per aportar el nostra granet de sorra a la
sostenibilitat del nostre món.
Hem ampliat les hores dedicades a les llengües estrangeres, fent més hores de francès i afegint
una auxiliar més de conversa a l’equip de llengües de La Salle Cassà. Continuem apostant per l’escola
multilingüe i ja ens preparem per a nous reptes i propostes pels pròxims cursos.
Aquest full informatiu és un recull de fotografies de tot el trimestre.
A tots i a cada u, alumnes, professors, germans, PAS, pares i amics de La Salle Cassà:
BON NADAL i FELIÇ 2017!

La
SalleCasagran
Cassà i Juera, director.
Miquel
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TORNEM A COMENÇAR!!!
Un nou curs amb moltes il·lusions renovades ja hem començat. L’adaptació dels petitons de P3 ha estat molt ràpida i tranquil·la.
Cal dir que es nota que porten un bon aprenentatge d’hàbits des de la llar d’infants.
Cada setembre, coneixem i treballem el nou lema del curs. Enguany és “Mira més enllà”. Ens ajudarà per treballar la nostra
interioritat i les nostres emocions.
Les nostres mascotes ja ens esperaven a les aules amb moltes cançons, contes i noves experiències. Sempre és divertit conèixer
nous espais, nous materials i algun nou company/a.
La reunió de pares de P3, que ja es va fer al juny, va servir per aclarir alguns dubtes I poder passar l’estiu més tranquil·lament.
Les de P4 i P5 també ja s’han fet tot just començar el curs i així totes les famílies ja coneixen que faran els seus fill/es a
l’escola.
Tenim dues sortides a punt de fer. Aquest any els de P4 passarem un dia a Can Comas, estan molt il·lusionats i els de P5 cap al
Parc Art a passar un matí ben enriquidor i amb un entorn molt bonic. Ja us ho explicarem!
També estem treballant a Tallers la decoració dels nostres espais amb elements de tardor, que ja la tenim aquí. Ja veieu que som
uns artistes.

Convivències a 1r de primària
Només de començar el curs, les nostres senyoretes en van dir que aniríem de convivències i va ser molt divertit.
Va ser el dimarts 13, al matí, i vam anar fins la rectoria. Allà vam fer jocs de cohesió de grup, perquè al canviar d’etapa, el grup
classe és diferent i així, tot jugant, és com millor coneixes els nous companys i les noves senyoretes. Després del joc vam parlar
de normes... per fer més fàcil la convivència, i també vam explicar un conte.
Vam acabar fet una activitat sobre el lema d’aquest curs. En aquestes fotos ens podeu veure treballant.
Va ser un dia diferent i ens ho vam passar molt bé.

CONVIVÈNCIES DE 5è
El dia 23 de setembre d’aquest curs vam anar a Llagostera amb bicicleta. Vam marxar a les 9.00 del mati. Ens ho vam passar molt
bé anant amb bicicleta però molta gent va caure. Quan vam arribar al Casal Parroquial de Llagostera ,tots vam anar corrents cap a
uns gronxadors , però com que hi havien pocs gronxadors no tothom va poder pujar-hi. Vam jugar una estona i després vam
esmorzar. Vam jugar a un joc dels paquets i vam dir coses bones dels nostres companys . Cap a la 13.00 h vam dinar i després vam
fer activitats com ara cantar i activitats amb un cacauet. Vam jugar una estona més, i després vam recollir els papers que estaven
a terra. Després vam tornar a Cassà.
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ESTADA D’ALUMNES D’ESO A GALWAY (IRLANDA)
El dia 3 de juliol va ser el dia que vam començar el nostre viatge cap a Irlanda. Després d’un matí asseguts en diversos mitjans de
transport, vam arribar a Galway, a la costa oest. Totes les famílies irlandeses ens estaven esperant amb un somriure a la cara, va
ser una acollida magnífica.
Durant la setmana seguíem una rutina habitual. Al matí i a la tarda teníem classes d’anglès en una universitat de la ciutat, després
anàvem a sopar i seguidament fèiem l’activitat del vespre, que anava variant cada dia. Vam fer dues excursions, una als Cliffs of
Moher i l’altra a les Aran Islands, en les quals ens ho vam passar d’allò més bé. Allà férem molts amics d’arreu, sobretot italians.
I en un obrir i tancar d’ulls, les dues setmanes ja havien passat i ens trobàvem asseguts a l’autobús esperant ansiosos la
benvinguda dels pares a Cassà.

EL PRIMER DIA
El primer dia del curs 2016-17 no ha estat un primer dia qualsevol. Des de La Salle hem volgut demostrar la nostra implicació i
compromís en diferents àmbits de poble i territori. Primer, i en el marc del programa Plant for the Planet, hem plantat dos
arbres al pati gran de l’escola. Dos alumnes han sigut els encarregats de fer les palades d’honor. A continuació, el director ha
comunicat que hem batejat un dels edificis principals –la façana del qual ha estat coberta amb vidre i alumni, per fer més
còmodes els desplaçaments dels alumnes- amb el nom d’Edifici Gavarres. L’alcalde de Cassà i la regidora d’ensenyament, que han
estat presents a la plantada d’arbres i a la inauguració de la nova façana, han dedicat unes paraules a l’escola i han desitjat un bon
curs a tothom. També s’ha comptat amb la companyia de diferents membres del Patronat.

WELCOME, DEBRA AND ERNIE!
Després de la bona rebuda que el curs passat va tenir el programa d'auxiliar de conversa, aquest any l'escola ha decidit ampliar la
plantilla i les hores. A més de l'Ernie Vance, a qui els alumnes ja coneixien, aquest curs gaudirem de la companyia de la Debra
Smith. Tots dos són anglesos nadius i professionals experimentats amb molts anys de dedicació a la docència. Des d'aquí volem
donar-los la benvinguda i desitjar-los una feliç estança entre nosaltres.

LA CASTANYADA
A primera hora del matí, els de 5è vam anar d’excursió a Sant Vicenç d’ Esclet .Quan estàvem arribant vam veure una ermita ,
vam continuar caminant , fins que vam trobar un lloc per esmorzar. Després d’una estona ens van deixar temps lliure i ens vam
posar a jugar . Llavors ens van dir que era hora de tornar a l’escola. Però quan vam arribar al parc de l’Estació , ens van dir que
tocava fer l’activitat d’agafar fulles per decorar l’escola o per fer treballs .Vam tornar a l’escola molt cansats i contents . Alguns
nens es van quedar a dinar a l’escola i la resta a casa . A la tarda celebràvem la castanyada . Els de primer van ballar i cantar una
cançó ,els de segon també van cantar una cançó , els de tercer i quart també van cantar i els de cinquè i sisè vam fer un teatre.
Però els de cinquè no els hi va donar temps per falta de temps i el pròxim divendres faran el teatre. Els de sisè ens van repartir
castanyes torrades per acabar el dia de la castanyada.
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Immersos en la tardor I engrescats amb el Nadal!
Per experimentar la tardor amb els cinc sentits hem fet un taller de tardor ben divertit: el pati de la sorrera el vam convertir
en un petit bosc . Amb branquetes, troncs, fulles, bolets , fruits de tardor, talment com si estiguéssim al mig de les Gavarres ,i
així vam poder olorar, tastar, escoltar, tocar i mirar tot el que hi havia . No hi ha com experimentar amb el propi cos per fer un
bon aprenentatge. Els de P5 ho van arrodonir fent la visita a l’exposició de bolets de “la Colla” .
Tot Infantil estem fent el projecte sobre Kandinsky, cada curs amb activitats diferents per tal de conèixer qui era, la seva obra
i la seva tècnica. Els resultats tenen molt nivell com es veu a les fotos!!! També molt divertit va ser quan els de P3 van pintar amb
boles i pintura tot imitant un quadre d’en Pollock.
Quan arriba Sant Martí toca una visita a la església del nostre poble. És el patró de Cassà i cal anar a veure la seva imatge i
escoltar la seva llegenda. Sempre és una petita sortida que agrada molt.
Cada curs segueix amb diferents activitats per anar assolint uns bons aprenentatges. A P3 conèixer el seu nom i jugar amb les
lletres és un bon començament per iniciar-se amb la lectoescriptura.
Ara venen dies molt bonics, on els petits i les seves famílies gaudiran molt...donar menjar al tió, rebre la visita del patge, fer una
cantada a les famílies de P5...Són uns dies molt especials a tota l’escola. Esperem poder gaudir-ne molt tots plegats.

ELS ALUMNES DE SEGON HEM ANAT DE COLÒNIES
Els alumnes de segon vam anar de colònies els dies 3 i 4 de novembre a la comarca de la Garrotxa a la casa de colònies La Cot de
Santa Pau.
En arribar, vam visitar la cooperativa de la Fageda i allà mateix vam fer un tast de iogurts de maduixa, plàtan, ensucrats, crema
catalana, etc. Quan vam acabar vam tornar a peu per un camí molt divertit i vam tornar a la casa caminant com uns campions! Un
cop a la casa vàrem dinar i vam jugar i cantar una estona amb la guitarra. Al cap d’una estona els monitors ens van fer tallers
sobre la biodiversitat i geologia de la zona (petjades d’animals i un volcà), que ens van agradar molt i ens hem pogut emportar a
casa. Havent acabat les activitats de la tarda vam sopar i després vam fer una activitat de nit enfocada en el món màgic dels
dracs. Vam trobar el drac Misto, que ens va sorprendre amb una flamarada, i ens en vam anar a dormir. Ben aviat, de bon matí,
ens van aixecar les mestres cantant una cançó, vam fer les motxilles i ens en vam anar d’excursió a peu fins al volcà de Santa
Margarida.
Al llarg d’aquests dos dies monitors, mestres i cuineres ens van cuidar molt bé, vam aprendre moltes coses i ens emportem una
bona experiència. Esperem repetir ben aviat!

EXPERIÈNCIES D’EMPRENEDORIA
Els alumnes de 3r d’ESO estem fomentant la nostra emprenedoria a l’escola i últimament hem tingut dues vivències interessants.
Per una banda, el dilluns 7 de novembre vam anar al CaixaLab del Caixaforum (Barcelona), on vam assistir a un espai interactiu on
ens explicaren experiències de diferents emprenedors i ens informaven sobre els seus invents o innovacions.
El dilluns 14 de novembre, per altra banda, van venir quatre persones emprenedores a parlar-nos sobre la seva història, com van
començar, si van haver-hi dificultats, com els va sorgir la idea, etc.
Com a conclusió, vam poder treure’n un bon aprenentatge de tot plegat. També hem entès el missatge que volien transmetre’ns. És
el següent: si tens un somni, lluita per aconseguir-lo. Pot semblar impossible però en un futur es pot fer realitat. Potser podràs
dedicar-te a allò que t’apassiona, i et fa feliç. No hi ha res millor que això.
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