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El meu primer any com a Director
S’acaba un altre curs. El meu primer com a director de La Salle Cassà de la Selva.
Com és habitual, ha estat un any ple de reptes. Amb tot, no hi ha hagut canvis significatius,
ni grans novetats, però sí de molta feina. Una feina de trinxera, d’anar fent, de dia a dia.
Aquesta mena de feina, ben mirat, és la que defineix la nostra escola: treballar per objectius i
donar peu a les iniciatives de totes les persones implicades en el nostre Projecte Educatiu.
Els programes innovadors són una eina meravellosa, però si no van acompanyats del treball,
la constància i la il·lusió, correm el risc de quedar-se en no-res.
A nivell global, ha estat un any complicat per la societat catalana. Des de La Salle ho hem
viscut amb molta intensitat sense oblidar-nos que l’Escola no està al marge del que passa al
nostre entorn. També hem mantingut l’opció de ser una escola que assumeix la diversitat, tot
mantenint i potenciant el compromís de ser escola inclusiva, cohesionadora, democràtica i
catalana.
Aprofito per donar les gràcies des d’aquí a l’equip docent, que al cap i a la fi és el
responsable del dia a dia de l’escola, però també per felicitar-los pels resultats de les proves
de competències bàsiques que voregen l’excel·lència.
Per l’equip directiu va el meu reconeixement envers la tasca important i significativa que
realitza pel bon funcionament del Centre.
A les famílies dono les gràcies per la confiança en el Nostre Projecte Educatiu, i per la seva
implicació i suport.
Que tingueu un mot bon estiu, i que sigueu feliços acompanyats de la vostra família i amics.

Dante De Zabaleta Orellano
Dir La Salle Cassà de la Selva
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INFORMACIONS PER A L’ESTIU
I PEL CURS 2018-2019
1 - Casal d’agost-setembre per alumnes de
P-3 a 6è d’EP

3 – 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 28 de
juny l’escola romandrà oberta només al matí (9h a
13h).
L’Escola (Secretaria i Consergeria incloses)
romandrà tancada del 28 de juliol al 26 d’agost,
ambdós inclosos.
De l’1 al 27 de JULIOL i del 27 al 31 d’AGOST,
l’horari d’atenció al públic serà de 9h a 13h del matí.

El proper curs 2018-2019 l’horari de secretaria serà
de 8’15 a 13h i de 15 a 17’15h.

2 – 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 de la quota corresponent (46,80€
per família).
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 2018-2019 de la
socialització de llibres per a tots els cursos
d’EP és 25 €. Cal abonar-los al compte
corrent del Banc Popular 0075-0107-91060-06336-10 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 a la web a l’apartat de
circulars de Primària o a Recepció) i portarho tot a Secretaria abans del 30 de juny.
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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
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 69 €en concepte
d’hora complementària, de setembre a juny (10 mesos), i
10€ en concepte de 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
- 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’14 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
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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.
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- A Secundària la bata blanca és d’ús
obligatori per a les pràctiques de laboratori.

-

- Per a l’alumnat d’Educació Infantil i Educació
Primària – EI + EP:

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 dijous 6 de setembre de 16h a 18h.
També poden venir els alumnes nous de P-4 i
P-5.

-

- Les classes comencen el dimecres 12 de
setembre, en horari de matí i tarda.

REUNIÓ DE PARES de P-3 el dia dimarts 26
de juny a les 20h.

-

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.
El primer rebut es passarà a principis del mes de
setembre, el segon rebut el mes de desembre.

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:

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.

-

-

9 – Projecte «Educat 1x1» a ESO.
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Infantil

i

A la pàgina web del col·legi (www.cassa.lasalle.cat),
així com a la cartellera de Recepció trobareu els
llistats de cada curs.

-

Les llicències dels llibres digitals i la resta de
material segueix el mateix calendari dels llibres.

d’Educació

11 – Venda de llibres

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.

A la carpeta de circulars Primària de la web del
col·legi, trobareu el procediment a seguir per al curs
vinent i hi haurà els impresos corresponents.
Cal triar una opció i portar-la, amb el full de
compromís de la família, a l’escola abans del 18 de
juliol.

Informacions

Primària

7 – Inici de les classes del curs 2018-2019

- Les classes comencen el dimecres 12 de
setembre, en horari de matí i tarda.

–

En el sobre de les notes hi trobareu el llistat de
llibres corresponents al curs 2018-2019
Els dies 4, 5 i 6 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.
Tindreu les bosses preparades i les podreu venir
a buscar el dimecres 5 de setembre de 9 a
20h.
setembre

serà visible la GUIA DE LES
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.
Al

FAMÍLIES

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:
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Hora

Dimarts, 4
de setembre

9h a
10h

Matemàtiques

10h a
11h

11.15h
a
12.15h
12.15h
a
13.15h

Llengua
catalana

Dimecres, 5
de setembre
Llengua
castellana
Ciències
Naturals 1r i
2n
Biologia i
geologia 3r i
4t

Música

Ciències socials

Educació
física

Educació visual
i plàstica

Hora
15h a
16h
16h a
17h

Dimarts 4 de
setembre
Llengua
anglesa
Física i
química de 3r
i 4t
Llatí
Informàtica

Dimecres 5 de
setembre
Tecnologia
FAIG
Hora
complementària
Tutoria
Religió

Comunitat de Germans de la nostra Escola
La direcció de l’Institut de La Salle Catalunya, ha decidit que a partir del proper curs escolar, les
comunitats de Germans de Figueres, Cassà de la Selva i Premià de Mar, deixaran d’estar presents
als col·legis.
Germà Gerard, Germà Ramon i Germà Josep, encara que estareu en altres llocs us demanem que
no deixeu de pregar per tots aquests que us apreciem, perquè cadascun en el lloc que us tocarà viure
sigueu la bona llavor de la nostra societat que sigueu sembradors de pau, d’alegria i d’amor.
Us renovo el meu agraïment i reconeixement i el de tota la Comunitat Educativa de Cassà de la
Selva, que faig extensiu també el de la Fundació Patronat, Associació de Mares i Pares d’alumnes i
dels amics i col·laboradors del nostre centre escolar.

Acte Institucional d’inici de curs escolar 2018-2019 i reconeixement dels 137
anys d’estada dels Germans de la Salle al col·legi
El 12 de setembre tindrà lloc la inauguració del curs escolar amb la presencia de:
Germà Visitador Provincial, Josep Canal
President Patronat, Sr Lluís Maymí
President AMPA, Esteve Camós
Alcalde, Sr Martí Vallès
Regidora Ensenyament, Sra Eva Saez
La Salle Cassà
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