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INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA

Benvolguts/des,
Amb l’entrada de la primavera i el descens de la pandèmia se’ns obre la perspectiva d’un 3r
trimestre ple d’esdeveniments amb els quals ens agradaria acostar l’escola a les famílies.
Passades les merescudes vacances de Pasqua, celebrarem un St Jordi festiu el divendres 22 d’abril,
omplint l’escola d’activitats culturals .
La setmana següent i abans del pont de Fires celebrarem la tradicional festa de La Salle amb un
programa d’activitats lúdiques per a les diferents etapes educatives.
El diumenge 15 de maig celebrarem la VIII SALLETRAIL que enguany recuperem de forma
presencial i a la que us esperem a tots/es. Un equip d’alumnes de 4t d’ESO treballa en la seva
organització.
I el dissabte 28 de maig serà el dia per celebrar la GERMANOR de tota la Comunitat Educativa de la
nostra escola. Amb un programa que ja començarà la nit del divendres anterior i que l’AFA de
l’escola està preparant volem que sigui la festa del retrobament i la convivència de totes les
famílies de l’escola. Celebrem la Germanor!
El mes de juny, les excursions, colònies, viatges i les festes de graduació de cada etapa tancaran el
curs 21-22. . De tot plegat anireu rebent programes més concrets de les activitats.
Ens agradarà comptar amb la vostra presencia en tots aquests moments de celebració comunitària
així com en les dues properes xerrades que hem planificat:
Dimarts 5 d’abril: Com explicar la mort als infants? A càrrec de
Cristina Gómez. Cal inscripció prèvia:
https://forms.office.com/r/BuPpERWSnL
Divendres 27 de maig: Xarxes socials i adolescents a càrrec de
Bruno Pérez
Us desitjo un bon descans en la pausa de les festes de la
Pasqua!!!
Salutacions cordials.
Juanjo Rodríguez
DIRECTOR

L’AFA de l’escola organitza la segona jornada
de patis oberts. Un espai per compartir, jugar i
passar-ho bé. Hi haurà servei de bar.
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En els fulls informatius hi
trobaràs...
 Tallers i activitats
 Sortides
 Projectes
 Activitats d’aprenentatge

FULL INFORMATIU

MÉS INFORMATS
MÉS A PROP VOSTRE
MÉS CONNECTATS

 EDUCACIÓ INFANTIL
 EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
 AMPA
 PASTORAL

CALENDARI LECTIU
11 d’abril INICI VACANCES SETMANA SANTA
19 d’abril INICI TERCER TRIMESTRE
1 de maig FESTIU
2 i 3 de maig FESTIU
22 de juny FI DE CURS
* Cal tenir present la jornada intensiva i continuada de les diferents etapes durant el mes de juny.
* El mes de juliol es portarà a terme el Casalet d’Estiu. Properament hi haurà informació a la web de l’escola.

EXTRAESCOLARS
Enguany, ampliem l’oferta d'activitats extraescolars. Els alumnes d’infantil, primària i secundària poden gaudir, sense sortir de
l’escola, d’un gran ventall d’activitats lúdiques, esportives, artístiques…
ATENCIÓ! Malgrat s’han exhaurit les places a algunes de les activitats, encara hi ha disponibilitat en d’altres. Inscripcions i més
informació a: https://figueres.lasalle.cat/extraescolars/ o bé enviar un mail a extraescolars@figueres.lasalle.cat

SERVEI DE MENJADOR
Es pot consultar el menú del mes a la web de l’escola.
https://figueres.lasalle.cat/inscripcio-menjador/
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FELICITATS, XIPRERS!
30 anys educant infants i joves en el lleure i en valors, a través del joc
Ha estat un cap de setmana emotiu per l’Agrupament Xiprers al Vent de Figueres. Malgrat la pluja, han pogut
celebrar el trentè aniversari i realitzar totes les activitats programades. Tres dies d’emocions intenses, de
retrobaments amb moltes persones que, en diverses generacions han format part del CAU i sobretot, gaudint
de l’agrupament actual, que es troba en un bon estat de salut.
L’escola La Salle Figueres, una vegada més, els hem obert les portes per acollir-los. A l’escola, s’ha celebrat el
dinar popular amb les famílies, el tradicional concurs de pastissos amb lliurament d’obsequis inclòs i la
cerimònia de celebració. Els nens i nenes i els i les joves de les diferents branques han estat els vertaders
protagonistes gràcies a la conducció dels seus caps i queles.
L’AEiG Xiprers Al Vent és una entitat sense ànims de lucre vinculada a l’escola des de la seva creació i
treballen conjuntament amb l’escola compartint espais i activitats per educar els infants i joves en el món
del lleure i en valors a través del joc.

Felicitats Xiprers al Vent! I per molts anys!
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CAMPANYES SOLIDÀRIES
La solidaritat, el compromís amb el món i el valor del voluntariat són trets característics de la nostra escola. Amb
l’arribada del bon temps i la nova situació sanitària, engeguem de nou un bon grapat d’accions solidàries amb la
col·laboració dels alumnes que col·laboren en l’organització i logística, amb l’ajuda de les famílies i l’AFA de
l’escola. S’hi sumen, també, l’equip docent i no docent de l’escola. I tu, què tries?

RESERVEU DATES!
El diumenge 15 de maig i dissabte 28 de maig tornen
la SALLETRAIL i LA DIADA DE GERMANOR! En format
presencial, molts de jocs, diversió, solidaritat i sobretot, emotius retrobament. No t’ho pots perdre!
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LA LECTURA A ED. INFANTIL
L’Educació Infantil és una etapa important pel
que fa al desenvolupament de l’infant; cal
observar de prop els seus progressos, i
dificultats, per posar-lo en situació i oferir-li
eines per així afavorir aquest desenvolupament
en tots els seus àmbits.
Pel que fa al procés de lectura i escriptura, la
clau es troba en despertar en l’infant l’interès
per la relació que hi ha entre el llenguatge oral i
el text escrit. Aquesta adquisició és progressiva,
de manera que serà la pròpia motivació que
farà que l’infant descobreixi la funcionalitat de
la lectura i escriptura i el faci avançar en el seu
procés.
A EI3 partim del llenguatge oral, amb el qual
relatem fets, expressem i comuniquem idees,
desitjos, sentiments; és important anar
adquirint de manera progressiva una bona
estructuració del pensament per tal d’adquirir
habilitats lingüístiques i expressives. A parlar
s’aprèn parlant, de manera que amb la imitació
de models l’infant va adoptant estratègies per
comprendre els altres i fer-se comprendre i,
mica en mica, va fent un ús més acurat de la
llengua: pronunciació clara, estructuració
gramatical, ús precís i variat de paraules,
entonació i to de veu.
Al mateix temps volem despertar l’interès per
l’escolta de contes, llegendes, cançons, dites i
poemes com a font de plaer i d’aprenentatge; i
de manera paral·lela descobrir els usos socials
de la lectura i l’escriptura (etiquetes, revistes,
cartells, etc.).

Un cop immersos en aquest procés ningú vol
quedar-se amb les ganes de crear els seus
propis escrits! A EI3 partim del propi nom i el
dels companys per motivar-los i iniciar-los en
l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura,
treballem la relació de la grafia amb el
fonema que li pertany i el traç de les grafies
havent fet grafismes creatius previs.
A partir d’EI4 respectant el desenvolupament
maduratiu de cada nen i de cada nena es
treballa, seguint de forma manipulativa en
diferents propostes de lectoescriptura, de
manera que poden construir paraules
significatives, i del vocabulari utilitzat a l’aula,
amb lletres mòbils; copiar paraules i en
funció del nivell maduratiu identificar,
reconèixer i relacionar els diferents sons amb
les seves grafies.
A EI5 seguim respectant el moment
maduratiu de cada nen/a i comencem a
descobrir com, alguns/es alumnes, s’inicien
en la lectura i escriptura, sobretot,
fonèticament.
A més, alguns/es són capaços d’escriure
paraules i, fins i tot, alguna petita frase,
sense necessitat de copiar. Si el/la mestre
detecta algun error ortogràfic és el moment
de mostra’ls-hi, paral·lelament, la paraula
correcta.
És una etapa molt gratificant, pel fet de
veure com, les paraules que els envolten,
comencen a tenir un significat.
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LA LECTURA A ED. PRIMÀRIA
Per entendre com treballem
l’aprenentatge de la lectura a la
Primària de La Salle Figueres,
primer de tot posarem atenció en
quins són els objectius que volem
aconseguir:
Aprendre a llegir: a l’inici de la
Primària, concretament a cicle
inicial,
ens
endinsem
en
l’aprenentatge de la lectura com a
desenvolupament de la capacitat
de l’alumne de llegir, interpretar i
comprendre textos. Aquestes
habilitats són el punt de partida
per a un posterior treball d’altres
estratègies lectores en els
següents cursos. Per tant,
necessitem
d’un
treball
individualitzat i sistemàtic per tal
de que l’exercici lector estigui
present en el seu dia a dia. A Cicle
Inicial, comptem amb espais de
lectura individual, conjunta (grupclasse), models lectors (mestres
per parelles amb possibilitat que

puguin comentar el que van llegint
i el taller de contes, entre d’altres.
Llegir per aprendre: un cop tenim
sistematitzada la lectura, aquesta
ens dona accés a l’aprenentatge.
Per tant, la lectura esdevé una
eina per accedir a la informació,
per ampliar els seus coneixement i
obre un ventall de possibilitats per
arribar fins allà on ens proposem.
Intentem
fer
un
treball
competencial on a cada curs es
treballin
diferents
tipologies
textuals per tal de que, en acabar
la Primària siguem capaços de
poder interpretar qualsevol tipus
de text.
Gust per la lectura: aquests és un
dels punts més importants i del
que com a escola, n’hem de
procurar ser impulsors en tot
moment. La forma d’aconseguirho és mitjançant la sistematització

del procés en un moment que sigui
plaent i motivant per l’alumnat. És
el cas, per exemple, del quart de
lectura diari que realitzem cada
tarda a l’arribar a l’escola i durant
15 minuts tots els alumnes de
Primària. Els alumnes, trien el llibre
que volen llegir, si l’agafen de la
biblioteca de l’aula, de la biblioteca
de l’escola o municipal, o fins i tot,
si el porten de casa. És un espai
relaxat on donem l’oportunitat a
l’alumne de no sentir-se pressionat
a llegir cap tipologia textual en
concret sinó que cadascú és
responsable del seu procés.

L’assoliment d’aquests objectius
farà que no només millorem en
agilitat, fluïdesa i entonació sinó
que donarà com a resultat una
bona comprensió lectora i això farà
que els nostres alumnes siguin
competents en el seu dia a dia,
també fora de l’escola.
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LA LECTURA A ED. SECUNDÀRIA
Llegim, comprenem i ens expressem a les assignatures de llengües però també ho fem a matemàtiques,
socials, física…i, per això, és tan important que en l’etapa de l’ESO consolidem tots els aspectes
lingüístics que els alumnes han après en les altres etapes.
D’acord amb el currículum, la competència comunicativa, tan oral com escrita, es treballa a través de
presentacions orals, dictats o redaccions de diferents tipologies textuals.
Els coneixements, les habilitats i les actituds pròpies han de dotar a l’alumnat d’eines per poder
expressar-se de manera adequada.
Així mateix, potenciem la comprensió lectora i oral mitjançant diferents activitats on els alumnes
treballen la comprensió literal, la interpretativa o la crítica. Tenint en compte els beneficis que ens
aporta la lectura, el Departament aposta pel Gust per la Lectura on es dona temps a la lectura plaent,
activitats en el club de lectura Escamot o trobades amb escriptors.
https://youtu.be/JftwXZ9a_z8

L’APROPAMENT ALS CLÀSSICS
Italo Calvino comentava en el seu article “Per què llegir els clàssics?” que els clàssics –siguin antics o
moderns– “arrosseguen la petjada de les lectures que han precedit la nostra i les que han deixat a les
cultures que han travessat”. Els clàssics, per tant, traspassen fronteres i formen part d’un ideari
col·lectiu que compartim i ens defineix i, a la vegada, són capaços de proporcionar una riquesa personal
i vivencial extraordinària que no deixa indiferent el lector.
És prou coneguda la reflexió al voltant de la relectura dels clàssics, ja que sempre són susceptibles de
despertar nous significats i detalls que en un primer moment havien restat amagats. Tanmateix,
per tornar als clàssics és important que des de jove ja s’estableixi un contacte amb aquestes obres, i
que des de l’escola es facilitin les eines per llegir-los, ja que a vegades, és més important ensenyar i
donar els instruments per aprendre a llegir els clàssics que no pas definir un tria o un cànon d’obres
clàssiques de lectura obligatòria.
A l’escola, es realitzen diverses activitats per promocionar la lectura d’obres clàssiques i despertar
l’interès en els alumnes. Durant el segon trimestre, els alumnes de 3r ESO han representat escenes del
Don Quijote de la Mancha dins un projecte interdisciplinari que els ha aproximat a aquesta gran obra de
la literatura universal escrita per Miguel de Cervantes.
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A PUNT PER SANT JORDI!
Les guies CLER es basen en una acurada selecció de lectures per nens i adolescents, però també per
als pares, mestres i educadors, feta pels bibliotecaris de les biblioteques infantils de les comarques
gironines. Cada llibre seleccionat es classifica en una secció segons l’edat a qui va adreçat i el seu
contingut. Recomanacions per Sant Jordi:
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