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Les opinions expressades i les imatges
incloses en aquest
número de la revista
són propietat de la
Salle Cassà

Benvolgudes famílies,
m'alegra saludar-vos de nou, aquesta vegada
des del meu espai de la revista Espurna. La
meva primera columna coincideix amb un
canvi de format de la revista. La intenció és
fer que l'Espurna sigui molt més àgil i participativa, i que sigui elaborada sobretot pels
alumnes. La nostra voluntat és que en el seu
pas per l'escola puguin viure diferents experiències. Escriure per una revista és una d'elles.
En aquest número bona part dels articles han
estat escrits per nois i noies d'ESO.
També us animo a vosaltres, pares i mares, a
col·laborar amb l'Espurna. Una columna d'opinió, una recomanació, un seguit de reflexions, tot hi és benvingut mentre giri entorn del
món educatiu.
Aprofito per desitjar-vos unes molt bones festes de Nadal, plenes de felicitat i màgia, i que
tots els vostres bons desitjos es facin realitat.
Dante de Zabaleta
Director de La Salle Cassà
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Notícies

FESTA DE BENVINGUDA AMPA
El diumenge 12 de novembre l'AMPA va organitzar la primera festa de benvinguda. El temps
ens va acompanyar i els nombrosos assistents van poder gaudir d'inflables, circuit de cars a
pedals, contacontes en anglès gentilesa de Kids and Us, taller de bàsquet, de zumba i de robòtica. Els assistents també van poder presenciar impressores 3-D en acció. L'acte va acabar amb
una fideuà molt concorreguda, que es va allargar fins a mitja tarda.

4

l’espurna

NÚMERO 10 * ANY 4

Notícies

POLS SOLIDARI
El divendres disset de novembre a les onze en punt del matí la Salle Cassà, juntament amb totes
les altres Salles de Catalunya, ha participat en el pols solidari. El pols solidari és una iniciativa de
l’ONG PROIDE per celebrar els seus vint-i-cinc anys. L’objectiu de l’activitat era que més de dues
mil persones fessin un pols alhora, per poder entrar al Llibre Guinness. Ha calgut un esforç molt
important de coordinació entre totes les escoles La Salle per fer l’activitat al mateix temps. L’alcalde Martí Vallès i el regidor Pau Preses han col·laborat en qualitat de verificadors. El Pols Solidari forma part del conjunt d’activitats destinades a la sensibilització i al treball de valors i de justícia social que es treballen a La Salle. Els diners recaptats aniran destinats al foment de l’educació en països en vies de desenvolupament.
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Notícies

40 anys de Pastorets
Aquest Nadal la Salle Cassà estem d’enhorabona: fa quaranta anys que se celebren els Pastorets de manera ininterrompuda. Enguany, al teatre del Centre Recreatiu, que com sempre va estar ple a vessar. El guió
original de Folch i Torres s’adapta de manera lliure per fer-lo més actual i divertit, i els organitzadors han
dissenyat l’obra per fer-la més dinàmica. Els Pastorets estan representats per nens i nenes de primer a
quart d’ESO. També compten amb l’ajuda d’una colla d’ex-alumnes i músics que ens ajuden a fer una representació més lluïda. Des d’aquí volem donar-los les gràcies una vegada més. Com a novetat, aquest any
s’ha aprofitat l’entreacte per presentar la coral de l’escola, Sing a Song, que ha interpretat uns repertori
de nadales.
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Entrevista a Dante de Zabaleta, director de
La Salle

Vostè és argentí, quan va venir a viure aquí? Alguna raó en concret?
Vaig venir a viure aquí l’any 1983. Vaig venir en busca d’un futur millor.

Quines són les seves aficions? D'aquestes en comparteix alguna amb la
família?
El futbol, els escacs i tot el que són les noves tecnologies. Sí, tot. Tot el
que faig ho comparteixo amb la família. Els esports, anar amb bici... però
als escacs hi jugo amb l’ordinador.
Què en pensa de l'educació actual? Més aspectes positius o negatius?
Penso que estem en època de redefinició però no deixa de ser una època

de canvi. Posa en joc tres conceptes, pedagogia del segle XVIII amb mestres del segle XX i alumnes del segle XXI. Hem de tenir present que un
gran percentatge d’alumnes de la vostra edat treballaran en feines que
actualment no existeixen. Nosaltres us donem eines perquè tingueu competència per ser resolutius en aspectes canviants. Per exemple, la persona que no sap parlar anglès no troba feina i els que no tenen els estudis
acabats tampoc. Volem que els alumnes coneguin aquest aspecte. Es una
època molt apassionant perquè és una època de canvi i hem de saber
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adaptar-nos tant a nivell d’escola com de professorat. Un altre exemple seria: tinc un problema amb el mòbil, m’ho pots solucionar? Nosaltres som immigrants tecnològics i vosaltres sou natius tecnològics. Però aquestes eines no deixen de ser eines educatives.
Quins estudis té cursats?
Sóc llicenciat en Educació Física i màster de direcció d’escola.
L’esport és important a la teva vida?
La docència, ensenyar, sempre he tingut molta afinitat i una habilitat, però ser professor

d’Educació Física té data de caducitat i per tant em vaig treure el màster de direcció d’escola.
És difícil ser director d'una escola?
Ser director d’una escola pot ser un calvari, una tortura, un lloc de creixement personal o
de fer créixer als altres. Es un lloc molt apassionant. Cap dia és igual a l’altre, cada dia és
diferent. Tot és feina però al final, el resultat, és com s’ha fet aquesta feina.
Quins projectes té actualment La Salle Cassà?

Com a projecte bàsicament es que tothom avaluï a nivell competencial.
Que el professorat avaluï en forma competencial i que els alumnes ho entenguin, i en especial que els de 6è i 4t d’ESO aprovin les competències bàsiques.
Per què ha escollit aquesta escola?
A mi em van escollir. Les escoles La Salle són 23 centres i hi ha un equip d’animació i et
diuen tu aquí i tu allà, però sempre tens tu la última paraula. Jo vaig venir per cobrir una
necessitat de l’escola. Ser director requereix moltes hores. El primer d’entrar, el primer de

sortir... Treballo per una institució, m’agraden els reptes i després de 7 anys a Palamós
estava en situació de confort i a vegades va bé sortir-ne.
S’ha dedicat a alguna cosa més a part de ser director?
Com a director m’he dedicat a diferents consells però sempre he estat en l’esport, la docència i l’àmbit de gestió.
Si haguessis d’escollir un llibre, un plat de cuina, una sèrie, una pel·lícula i un estil de
música quins escolliries?

9

l’espurna

NÚMERO 10 * ANY 4

Un llibre: “Amor en tiempo de cólera”; un plat: com a argentí podria dir un bon tall de carn però últimament em decanto més pel peix; una sèrie: The Big Bang Theory; una pel·lícula: “El hijo de la novia” i “Los
Santos inocentes”; un tipus de música: no tinc un gust definit però si hagués d’escollir escolliria el blues.

El racó de l’artista
Judit Cullell
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Escola de pares
Els ambients d’aprenentatge

Aquest any a Infantil s’han començat a treballar els Ambients d’aprenentatge. Aquesta metodologia
promou una transformació total de l’espai d’aprenentatge dels alumnes. Així, cada aula es converteix
en un ambient on s’hi poden treballar diferents aspectes. Gràcies a aquesta metodologia, l’alumne pot
moure’s lliurement pels diferents ambients, i es converteix en el protagonista del seu aprenentatge.
Així, els infants desenvolupen i potencien aspectes com ara l’autonomia, l’aprendre a cooperar, la vivència de la diversitat, els lligams afectius i el joc com a mitjà d’aprenentatge, entre molts d’altres. De
moments els ambients que es treballen són mans fines, experimentar, comptar i pensar, art, joc simbòlic i construccions.
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Escola multilingüe
The United Kindom
We are Ariadna Comas Royan and Nora Coris Bell-lloch, two students of La Salle Cassà, and now we are
going to tell you some interesting things about the United Kingdom.
1. The United Kingdom is a country of the Western Europe.

2. The capital is London, they speak English, its total surface is about 244,820 km 2 and it has about
61.284.806 inhabitants.
3. The United Kingdom is a constitutional monarchy organized like a parliamentary democracy parliamentary, the headquarters of the government is in the city of London and the head of state is the Queen Elizabeth II.
4. The most important cities of United Kingdom are London Oxford, Manchester, Cambridge and Liverpool.
5. The British Museum is one of the most important museums of the United Kingdom and one of the
most important in the world on history and culture but these country has also other important museums
like National Gallery, National history or Maddame Tossauds.
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6. The most important buildings in London are: the Big Ben and the parliament, the Tower of London,
the Windsor castle, the palace of Buckingham,

7. Traditions:

-At 5 o’clock is the tea time.
- On November the 5th they celebrate the Guy Fawkes Day or the Fireworks Night to commemorate the
crackdown on the November the 5th of 1605 attack.
-On February 2nd they celebrate the Candlemas Day, a Christian festival that commemorates the ritual
purification of Mary forty days after the birth of her son Jesus.
-Th regattas of the universities of Cambridge and Oxford are a kind of regularity or speed races for sailing boats.
-The punctuality and good ways are part of British tradition.
8. The British traditional gastronomy doesn’t use spices usually, however the modern gastronomy does,
this is due to the influence of the Indian cuisine. The vegetables are scarce and usually cooked. Often we
can find cereals or pulses accompanying food such as fish, meat or peas.
9. This country has a temperate and humid weather moderated by the sea and the current of the northeastern Atlantic. Often the weather is windy, rainy and covered by clouds.

10. Some of the most important rivers of the country are the river Severn, the river Clyde, the river
Thames and the river Ouse; and some of the most important mountains of the country are the northern
highlands, the Grampians, the Ben Nevis and the Penins.
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Pàgines d’opinió
El divendres dia 8 de desembre vaig anar a Barcelona a una exposició d’una sèrie que està molt de
moda, Joc de Trons. Una experiència increïble, sales decorades amb el paisatge que es troba “més
enllà del mur” em feia l’efecte que em sortiria un “white walker” de darrera l’arbre o de sota la
neu. Després vaig contemplar un llarg passadís on estaven exposades armes com les de Jon Snow
o les de Aria Stark, els vestits de la Khaleesi i les pells dels “salvatges”. També vaig poder observar l’esquelet d’un antic drac i les joies de la Sansa Stark. El que em va impactar més van ser els
ous dels dracs estaven molt ben fets, però el més bonic era el de Drogo. Jo crec que em va agra-

dar més perquè al ser negre semblava més real. Quan em pensava que l’exposició s’acabava vaig
veure que podia comprar la foto que m’havien fet al principi amb en Drogo. Al final de tot hi havia
una petita botiga on es podien comprar tota mena de productes de Joc de Trons com tasses, samarretes o coixins...
Per ser la primera exposició que fan a nivell mundial trobo que ha estat bastant bé, però l’únic
inconvenient és que amb només 30 minuts ha finalitzat l’exposició i se m’ha fet una mica curta.
Però per altra banda trobo que ha estat molt bé l’exposició en general, espero que us animeu a
anar-hi perquè val molt la pena i veus el material original que han fet servir els actors i actrius per
la gravació.
Emma Agell
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La Balma

“No ens desitgem un bon Nadal?”
El Mestre va fer un cop d’ull al calendari, va veure que era dijous i va dir:
“Preferiria desitjar-te un feliç dijous”.
Allò va ofendre al seu amic, que era cristià, fins que el Mestre es va explicar:
“Són milions els que gaudiran no pas del dia d’avui, sinó del Nadal, i el seu goig
serà efímer. Pels qui han après a gaudir del dia d’avui, cada dia és Nadal”.

Anthony deMello
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