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Benvolguts/des,
El divendres 29 d’abril va ser un dia molt especial per diferents motius...

En primer lloc, perquè vam celebrar el DIA DE LA SALLE, la festa de la nostra escola. És l’aniversari
de La Salle Figueres, que enguany fa 112 anys.
Nosaltres, els de La Salle, sempre que celebrem l’aniversari de l’escola cantem unes cançons que
molts de vosaltres no coneixeu i que la resta espero que no hagueu oblidat. Són les nostres
cançons d’aniversari: “SOM DE LA SALLE” i “L’ESPERANÇA DE LA SALLE”.
També estem molt contents perquè fa tres cursos que no ens trobàvem tots junts i sense haver de
portar la mascareta, per celebrar la festa de l’escola.
LA SALLE és el nom de la nostra escola però LA SALLE és, també, el cognom de JOAN BAPTISTA.
Segur que la majoria de vosaltres el coneixeu. Un home que fa molts anys va descobrir que hi
havia molts nens i nenes pobres als carrers i va buscar un grupet de mestres que l’ajudessin a
fundar escoles per aquests nens... i avui hi ha escoles de La Salle per tot el món.
En la nostra festa d’aniversari volem parlar de la PAU en uns temps en els que la guerra ha tornar a
ser una trista notícia a prop de casa nostra.
Des de la nostra escola volem cridar ben fort que volem la PAU al món, la Pau a UCRAÏNA, el país
de la nostra companya YELISA . També ens esforçarem perquè hi hagi PAU a la nostra escola, a la
nostra classe, a casa nostra... perquè nosaltres, els de La Salle, hem de ser gent de Pau.
Felicitem-nos per tenir 112 anys, per ser una gran família i per poder recuperar la celebració tots
junts al pati de l’escola.
MOLTES FELICITATS!

Juanjo Rodríguez
DIRECTOR
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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
1 de maig FESTIU
2 i 3 de maig FESTIU
6 de juny 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.

CASALET D’ESTIU
Ja està disponible la informació relativa al casal d’estiu que es durà a terme durant el mes de juliol a l’escola
si hi ha interès per part de les famílies.
INSCRIPCIONS OBERTES FINS EL 26 DE MAIG https://figueres.lasalle.cat/casal-destiu/

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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SALLETRAIL 2022
Benvolgudes famílies,
ja tenim preparada la 8a edició de la SalleTrail, la tan nostrada marxa popular no competitiva. Per fi, aquest
any, recuperem la presencialitat. I per aquest i molts altres motius, volem que sigui un èxit!
És un recorregut apte per a totes les edats, de 9km (La Salle Figueres – Vilabertran – La Salle Figueres).

INSCRIPCIONS
Per a participar a la VIII SalleTrail cal inscriure’s aquí.
Una vegada feta la inscripció, cal fer el pagament aquí.

Número entitat: 0773987
Concepte: SalleTrail
Cal fer un pagament per a cada inscrit. Cal indicar el nom i cognom de l’inscrit.
COST: 5 euros si es fa inscripció anticipada. 7 euros si es fa el mateix dia.
Els beneficis es destinaran íntegrament al Dofí, un centre de lleure per a persones amb diversitat funcional.
Els salletrailers que s’inscriguin abans de l’11 de maig tindran un obsequi de regal.
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LA FESTA DE LA SALLE
Al matí, tots els alumnes de l'escola, organitzats per cursos al pati, hem fet una celebració conjunta
cantant cançons i llegint poemes relacionats amb la PAU.
Els alumnes d'Infantil, al matí, han gaudit d'una representació teatral a càrrec de les mestres de l'etapa i a
la tarda han celebrat l’aniversari de l’escola amb una xocolatada.
Els alumnes de Primària, al matí, han fet jocs i tallers que han organitzat un grup d'alumnes de 4t ESO
amb l'ajuda de companys i companyes del curs i voluntaris i voluntàries de 3r ESO. Els alumnes de
Primària han dinat a la finca i a la tarda han fet jocs allà mateix.
Els alumnes de 1r ESO, al matí, han anat caminant fins a Vilabertran on han fet diferents jocs i a la tarda
han mirat una pel.lícula al teatre de l’escola.
Els alumnes de 2n ESO (i els alumnes restants de 3r), al matí, han pujat a les pistes d'atletisme Albert
Gurb on han fet diferents jocs esportius. A la tarda, 2n ESO ha fet un taller fotogràfic per la ciutat de
Figueres.
Enguany, vam retransmetre una petita part de la festa per Ràdio Vilafant. Podeu recuperar el programa a
la web https://www.radiovilafant.net/especialsallefigueres/
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ÀLBUM DE LA FESTA DE LA SALLE

LA CELEBRACIÓ AL PATI DE L’ESCOLA
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EDUCACIÓ INFANTIL
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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Des de les Veus del Matí de Ràdio
Vilafant no s’han volgut perdre
la celebració d’aniversari de la Salle de
Figueres.
Hem
arrencat
aquest
programa
d’aniversari a la Salle parlant de la
filosofia d’aquest centre amb la seva sots
directora Sabina Llavero que ens ha
explicat que en aquesta celebració els
alumnes són els protagonistes, de fet
totes les activitats de la jornada
les organitzen els alumnes de 4t d’ESO, ja
que són ells qui fan de monitors. Amb la
Sabina també hem parlat del voluntariat
que es fa al centre, de la importància dels
idiomes i dels projectes educatius. Amb
aquesta primera entrevista hem repassat
també la història de La Salle Figueres.
Hem seguit amb música en directe,
gràcies el monitor de menjador i
coordinador d’extraescolars en Sergi
Turró. A més de cantar també l’hem
conegut a fons gràcies a la Júlia López,
una de les alumnes de 4t que li ha fet una
gran entrevista.
En aquest especial des de la Salle hem
descobert tots els secrets de l’escola
gràcies al “Pasa Palabra” que han respost
els alumnes de 5è.
A les Veus del Matí han volgut parlar amb
els protagonistes d’aquesta festa de la
Salle, els alumnes. Acabem conversant
amb els alumnes de 4t d’ESO que han
quedat campions de la lliga de debats de
la Salle. També ens han explicat com els
ha anat el viatge de final de curs del que
van arribar tot just ahir.
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Un alumne de La Salle Figueres, segon premi al Concurs de
Dibuix del Banc dels Aliments de Girona
Un total de 18 escoles de les comarques de Girona es van adherir al certamen
El dibuix de Roger González Amat, de La Salle de
Figueres, va ser segon en el Concurs de Dibuix
del Banc dels Aliments. El lliurament de premis
de la 7a edició del certamen, sota el lema
"Contra la fam i el malbaratament d’aliments",
va tenir lloc el divendres 1 d'abril. L’acte va ser
presidit per Frederic Gómez, president del Banc
dels Aliments de Girona, i va comptar amb la
participació de Mercè Juanola, inspectora
d'Educació, i Míriam Jorba, arquitecta, com a
membres del jurat. El concurs s’organitza
conjuntament entre el Banc dels Aliments de Girona i la Cátedra Bancos de Alimentos de la
Universidad Politécnica de Madrid, i consta de dues fases: una primera en la qual hi van participar 30
grups d’alumnes de 5è i 6è de primària de 18 escoles de les comarques de Girona, i una segona fase
en què els tres guanyadors aniran al concurs que convoca a tot l’Estat la Cátedra Bancos de Alimentos
i que es decidirà al mes de juny.

Premiats al concurs pomes visuals Comerç de Figueres
Comerç Figueres ha organitzat un concurs de poemes
visuals per a l’alumnat d’Educació Primària i Secundària dels
centres educatius de la ciutat amb la voluntat de potenciar
la tradició de les arts de Figueres, i ha sigut realment un èxit
de participació. El concurs ha rebut un total de 31 obres
provinents de 14 centres educatius. Les obres presentades
es podran veure fins al 22 d’abril als establiments
comercials. A l’entrega de premis s’han repartit fins a 6.000
euros entre els centres participants i els 15 finalistes, que es
portà a terme el 24 d’abril a l’Auditori Caputxins de
Figueres. De La Salle Figueres ha guanyat la Mariona Reig de
3r ESO i han resultat finalistes els alumnes de Primària.
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Premis de recitació de poemes
Maira Moyano i Víctor Bermúdez guanyadors dels premis
Maria Verdaguer de recitació de poemes.

RESERVA’T AQUESTA DATA

28 MAIG

TORNA LA DIADA DE GERMANOR ORGANITZADA PER L’AFA
DE L’ESCOLA! AMB JOCS, ESPORTS, SOPAR DE GERMANOR…
i molt més!

En breu, més informació a la web de l’escola.

