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ENS IL·LUSIONA PARTICIPAR-HI!
Les competicions esportives, els jocs i els concursos ens posen a prova i ens
motiven en el nostre aprenentatge! Són reptes que desafiem amb ganes per
intentar superar-los i, perquè no, guanyar-los. Enguany, a l’etapa d’ESO ens
hem presentat a dos concursos literaris, perquè ens agrada inventar-nos
històries originals i explicar-les. Sabem que capbussar-nos en la lectura i
l’escriptura ens farà més lliures i ens pot transportar a mons ben especials.
Els dos concursos de narrativa són el 15è PREMI SAMBORI ÒMNIUM 2021,
convocat per l’entitat Òmnium Cultural que té per objectiu promoure l’ús
literari del català a l’educació primària, secundària i postobligatòria. Nosaltres
hem participat en les categories de 1r i 2n cicle de secundària. Les creacions
enviades al concurs van ser escrites pels alumnes Arnau Teruel, Clàudia
Pascual i Laia Villacorta (1r cicle); Lluc Calls, Mariona Pérez i Carla Molina (2n
cicle). Participaran en el premi per demarcacions al mes de març. Algun d’ells
pot passar a la següent fase, la de Catalunya, els premis de la qual s’atorgaran
el mes de maig. Els desitgem molta sort!
El segon certamen literari és el tradicional concurs organitzat per l’empresa
COBEGA: la 6oa edició del Concurso de JOVENES TALENTOS DE RELATO
CORTO (castellà) i el 43è Premi Coca-Cola de RELAT BREU de Catalunya
(català). Aquest curs, els seleccionats per no es desplaçaran a cap seu fora de
l’escola per participar-hi a causa de les restriccions sanitàries. En canvi, faran
les seves redaccions als centres respectius una data determinada. Us presentem
els alumnes seleccionats:
Annaïs Campderich, Clàudia Costa, Cristina Cunyat, Estela Dosal, Jawa
Drammeh, Martina Cunyat i Laia Villacorta (2n ESO) i Jorgina Sánchez,
Gerorgina Torrent, Txell Estupiñà, Aina Recio, Carlota Hernández, Aïna
Pascual i Abril Muñoz (3r ESO) per al certamen en castellà.
Annaïs Campderich, Laia Campillo, Clàudia Costa, Cristina Cunyat, Martina
Cunyat, Clàudia Pascual, Octavi Sánchez i Laia Villacorta (2n ESO), per al
certamen en català. També per a tots ells, molta sort!
Enguany, els organitzadors han permès incloure alumnes de 3r d’ESO, perquè
l’any passat es van quedar sense possibilitat d’accedir-hi. Cal recordar que
normalment és un certamen reservat a alumnes de 2n de secundària.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Els Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha
confeccionat les proves a què els alumnes de 4t d’ESO catalans es van sotmetre
els dies 17 i 18 de febrer. Es tracta de les competències bàsiques que valoren els
nivells en cinc àrees d’aprenentatge: les llengües catalana, castellana i anglesa,
les matemàtiques i l’àmbit científic-tecnològic. Les proves s’han desenvolupat
sense problemes els dos dies.

Aquest curs, també a causa de les adaptacions per la pandèmia, els
professors aplicadors no s’han mogut dels centres respectius. En el nostre,
els docents encarregats de desenvolupar aquesta tasca han estat Sandra
Payàs, Oriol Pisos i Marcel Fontanillas. Els exàmens seran corregits per
personal aliè a cada escola, per garantir l’objectivitat. I en coneixerem els
resultats a final de curs.

SOM LA SALLE
Aquesta
setmana
s’ha
presentat
el
lloc
web:
https://www.somoslasalle.com/
És un lloc on es presenta la vocació lasal·liana en tota la seva diversitat.
També es presenten els nostres valors: Fe, Fraternitat i Servei.
Aquesta pàgina web es veu reforçada per les xarxes socials @somoslasalle
on cada setmana es presentaran dos testimonis de vocacions dins la Salle.
Hi ha moltes maneres de viure la Salle, quina és la teva?

CONCURS DE CARNESTOLTES DE L’AMPA
Avui a la tarda l’AMPA ha repartit el premis del concurs de disfresses de
Carnestoltes. Les disfresses han estat molt originals i tots els participants
han tingut premi, un val de 30 € a Can Lluís!
Participants: Maria Domene (3rA), Anna Romeu (5A), Biel Planas (P3B),
Maria Vizcaíno (1rB), Biel Aguilar (1rB), Mariona Guich (1rB)
Moltes gràcies per participar i gràcies a l’AMPA per la iniciativa.

COVID
Avui acaba la quarantena el grup de P5A que es va confinar el divendres
passat. Totes les proves van donar negatiu.
Aquesta setmana hem tingut resultats positius en 3 alumnes i 1 mestre. El
Salut no ha decretat cap mesura addicional ja que tots portaven dies sense
venir a escola.
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