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ENGLISH DAY  
Aquest dimarts hem celebrat el dia dedicat a la llengua anglesa. Hem 

passat tota la jornada intentant recuperar el TEMPS que un enigmàtic 

i misteriós Dr. TIME ens havia robat. L’horrible personatge era un 

amargat a qui no agradava la felicitat. El molt malvat ens havia pres 

també el més preuat de tot: el nostre FUTUR!!! No ho podíem 

permetre! Amb l’esforç de grans i petits, l’hem recuperat. Li hem 

deixat clar que la unió fa la força, i al darrer moment del dia, en haver 

descobert tots el codis necessaris, l’hem vist engarjolat rere els barrots 

de la presó d’Alcatraz! L’alegria, el bon humor i la col·laboració entre 

tots ens ha retornat la nostra esperança futura! Visca! L’alumnat ha 

gaudit del dia tot aprenent. 

 
 

CARNAVAL  

La comissió de Carnestoltes i en persona El rei Carnestoltes ens ha 

anat anunciant al llarg de tota la setmana les consignes per seguir al 

peu de la lletra la SETMANA BOJA! Cada dia una de diferent: dilluns, 

la cara pintada; dimarts, vestits d’un sol color; dimecres, en pijama i 

dijous, amb algun complement al cap. Els dies en què tot s’hi val 

culminen amb les disfresses d’avui divendres. Enguany, els alumnes 

podien triar-les: havia de ser, però, sobre una època històrica. Ja 

havíem recuperat tot el temps que el Dr. Time ens havia pispat tres 

dies abans a l’English Day i, per disfressar-nos, podíem escollir època! 

S’han vist prehistòrics, vikings, grecs, romans, medievals, hippies, 

anys 90, futuristes, etc. Tots eren benvinguts! El claustre s’ha sumat a 

les disfresses, com ha de ser! Les i els mestres d’infantil i primària 

n’han escollit una de divertida d’homes i dones prehistòriques. I el 

professorat de secundària hem preferit fer un Retorn al Futur. Hem 

passat tot el matí fent activitats o gimcanes de Carnestoltes. Ha estat 

una festa fantàstica! 

 

 

NO S’ACABA LA GRESCA!  

Avui divendres, la tabola continuarà per aquells alumnes d’ESO que s’hagin inscrit per anar la Festa de Carnestoltes 

organitzada per l’AMPA de l’escola exclusiva per als alumnes del centre. Efectivament, de 8 a 11  del vespre tindran 

sopar amb beguda amb el DJ Marvin. Podran lluir les disfresses i passar-s'ho molt bé amb els companys. Hi haurà 

un premi per a la creació de vestimenta més original! La imaginació al poder! Els alumnes s’han hagut d’inscriure 

prèviament a l’administració. Passeu-ho molt bé!!!     

 

  



PÍCNICS  

Igualment, aquest dilluns, 1r de primària ha estrenat un nou sistema de pícnic: uns carros isotèrmics, on hi ha una 

carmanyola doble per a cada alumne que es queda al menjador. També han tingut una peça de fruita de postres i 

no s’ha posat ampolla d’aigua. L’objectiu és millorar la qualitat del  menjar i evitar residus. De  moment, es vol 

implantar a infantil i a cicle inicial de primària.   

 

AUDITORIA INTERNA – ISO 9001 – SISTEMES DE QUALITAT 

Ahir dijous tots els processos de l’escola es van sotmetre a l’Auditoria Interna anual. Es van avaluar els 

departaments de secretaria, administració, direcció, manteniment, cuina, i claustre de mestres i professors durant 

tota la jornada. L’informe que rebrem d’aquí uns dies ens permetrà conèixer estat actual de les nostres accions i 

millorar, si cal, en tots aquests aspectes.  

 

ACTUALITZACIÓ MESURES COVID 

Resum recordatori del protocol actual a les escoles: 

 No es fa identificació de contactes estrets ni s'indiquen quarantenes.  

 En cas que algun alumne no immunitzat sigui contacte estret d'un convivent, haurà de fer quarantena de 7 

dies. 

 Els casos positius han de fer aïllament de 7 dies en qualsevol cas. 

 L'alumne que presenti símptomes compatibles amb la covid, no podrà assistir al centre educatiu. 

 
 

CONGRÉS EQUIS– ENQUESTA FAMÍLIES 

A La Salle, creiem que la família és un pilar essencial en el procés de creixement personal dels infants i joves, i que 

la relació entre la família i l’escola és la base de la seva educació. Per aquest motiu, fonamentem la teva participació 

al nostre model Nou Context d’Aprenentatge (NCA), i volem donar-te veu com a agent actiu de la comunitat 

educativa. 

Cada família té molt a dir i és indispensable en el desenvolupament dels alumnes juntament amb les persones que 

formem part dels seu entorn acadèmic i social. 

El pròxim 15 de març, La Salle organitza un congrés que ha titulat Equis. Un interrogant sobre el ser, el context i 

l’educació. En ell podrem escoltar l’opinió que les famílies tenen de l’educació en general i per això ens agradaria 

recollir la teva mitjançant una breu enquesta. 

 

CALÇOTADA AMPA 

Obriu agendes i reserveu el diumenge 13 de març: torna la calçotada de l’AMPA! Després de dos anys podrem tornar 

a gaudir d’un gran acte amb les famílies de l’escola. Dimarts repartirem la circular als alumnes amb tota la 

informació. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzQ9SRRkv8-qIGg0uCHHvg-Nfrfb6v9nEiWvXZ6NiF0ZqPSA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

