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GRANS EXPECTATIVES PER AL CURS
La resposta dels infants i joves a l’activitat de benvinguda a l’escola ha quedat
documentada aquesta setmana amb les motxilles multicolors que decoren
l’escala del vestíbul. Hi descobrim tots els seus somnis, anhels, esperances i
bons propòsits que es van fer amb els tutors i tutores per aquest any escolar.
La comunitat educativa vetllarà per ajudar-los que es facin realitat i els
acompanyarà aquest camí. Igualment, treballarà amb les famílies per intentar
aconseguir l’èxit en tots els àmbits.

EXTRACURRICULARS
Com cada curs, l’oferta formativa de l’escola s’amplia amb activitats
extracurriculars. A part del Servei de Menjador i el Bon dia que van començar
el dia 13, a partir del dia 4 d’octubre s’ofereixen aquestes activitats als migdies
i a les tardes.
 Modern Dance
 Robòtica
 Handbol
 Aula d’estudi
 Servei de Bona tarda
 Anglès
 Escacs
Trobareu tota la informació aquí. Podeu apuntar-vos a través del formulari.
A l’octubre també començarà l’Escola de Música. Per a més informació,
adreceu-vos a apereira@lasalle.cat

BENVINGUDA TARDOR
El dimecres 22, els alumnes d’infantil fan fer una gran festa per donar la
benvinguda a la tardor. Al matí van fer un taller de decoració. Amb pintures,
gomets i papers de seda es van decorar unes fulles gegants que van engalanar
el pati.
A la tarda, van ser les cançons i danses de tardor les protagonistes al pati. Els
mateixos alumnes es van poder pintar la cara amb colors de tardor.
L’equip d’infantil també ha estat l’encarregat d’engalanar l’entrada de l’escola
per secretaria.

ESCOLA DE MÀGIA
Els i les alumnes de 6è van rebre una carta d’acceptació a l’Escola de Màgia de
La Salle. Quan van arribar a les aules, es van trobar que estaven presidides per
uns estendards.
Els alumnes s’organitzen en grups de treball cooperatiu que anomenen regnes.
Cada regne ha de triar el seu nom i crear el seu escut.
A través d’un univers fantàstic treballaran les competències lingüístiques de
català i castellà. Se’ls proposaran reptes que hauran de resoldre per aconseguir
recompenses.

WELCOM TO THE JUNGLE
La crida de la selva ha arribat a 1r de primària. Unes exploradores
acompanyen els nens i les nenes a través del conte El rei Lleó. Allà
descobreixen les diferències entre uns i altres, la força del grup i els rols que
desenvolupa cadascú en el grup. Un punt de partida per treballar la cohesió
i iniciar-los en les tècniques del treball cooperatiu.
A través de la història han après els noms dels animals, també en anglès, i
estan construint uns animals amb material reciclat.

LA FAMÍLIA DE LA SALLE
Comencem aquest curs, que serà el 122è, amb 696 alumnes i 470 famílies.
Les classes de P3 estan plenes amb 23 alumnes cadascuna (aquest any la
ràtio és de 23 per aula a P3) i en total a infantil hi ha 137 alumnes. A primària,
l’etapa més nombrosa, n’hi ha 322; i a secundària 237.
Estem molt agraïts de la confiança que dipositeu en l’escola i seguim somiant
en l’escola que desitgem per als nostres fills i filles.

CAMPANYA AMAZON
El curs passat Amazon va iniciar una campanya per a les escoles anomenada
“Un clic para el cole”. Per cada compra que feien els seus clients, l’empresa
donava un 1% en forma de crèdit virtual per gastar en els seus productes a les
escoles que hi participaven. Per fer la donació, els clients triaven el centre
que volien.
Amb el crèdit del curs passat, l’escola va comprar dos altaveus portàtils, jocs
de taula i un piano elèctric.
Enguany s’ha tornat a iniciar la campanya, podeu adherir-vos-hi a través del
següent enllaç: https://www.unclicparaelcole.es/
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