DESEMBRE 2021

INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA

Benvolgudes famílies de La Salle:

Som a punt de tancar el 1r trimestre del curs 21-22 i d’encetar un merescut període de descans per a tots els
alumnes i els seus docents.
Podem estar satisfets, a dia d’avui, de com he anat portant la situació sanitària, tot i que en aquestes últimes
setmanes el context es va fent més complex.
Lamentem molt haver de tornar a anul·lar les activitats nadalenques amb presència dels pares i mares dins l’escola:
els festivals de Nadal, les visites als pessebres de les aules, les presentacions dels Projectes NCA que tanquen els
vostres fills/es, la tradicional quina que organitza l’AMPA de l’escola, les activitats previstes per la Marató de TV3,
el comiat-celebració de tota l’escola amb els pares... És una pena perquè la vostra presència a l’escola il·lusiona i
motiva especialment als vostres fills i filles. Esperem que passades les festes la situació millori i puguem reprendre
totes aquestes activitats. De totes maneres, sí que podrem portar a terme, gràcies a la col·laboració de tota la
comunitat educativa, dues activitats solidàries molt consolidades: la campanya de Nadal solidària i l’activitat
d’origamis solidaris. Agraïm, ja des d’ara, la participació de tothom!
L’ESCOLA ÉS LA SEGONA FAMÍLIA DELS VOSTRES FILLS/ES, I LA FAMÍLIA ÉS I HA DE SER LA PRIMERA ESCOLA.
En breu tancarem el 1r trimestre. L’etapa d’Infantil i els primers cursos de Primària han treballat amb il·lusió en la
nova metodologia NCA i la resta de cursos seguint el programa curricular previst. Les famílies rebreu els informes
de notes i comentaris dels tutors (Educació Infantil els rebrà una mica més tard). Ha de ser un bon moment per
comentar-los en família, per felicitar-los, per valorar el seu esforç i també per exigir-los, si cal , més esforç i
dedicació.
Amb el desig que totes les famílies de l’escola pugueu gaudir d’unes festes nadalenques plenes de la il·lusió que
encomanen els nens/es aprofito per desitjar-vos també un futur ple d’esperança i de salut.
Salutacions cordials,
JUANJO RODRÍGUEZ
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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
12 d’octubre FESTIU
30 octubre PREAVALUACIÓ ESO
1 de novembre FESTIU
6, 7 i 8 de desembre FESTIU
22 a les 13h FI del primer trimestre
23 de desembre inici VACANCES DE NADAL
10 de gener inici SEGON TRIMESTRE

28 de febrer i 1 de març FESTIU
11 d’abril INICI VACANCES SETMANA SANTA
19 d’abril INICI TERCER TRIMESTRE
1 de novembre FESTIU
2 i 3 de maig FESTIU
22 de juny FI DE CURS

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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RECONEIXEMENT A L’EXCEL·LÈNCIA I L’ESFORÇ
L’Ajuntament de Figueres ha entregat aquest dissabte 20 de novembre els premis a l'Excel·lència
Acadèmica, la Capacitat de Superació i la Constància en l'Esforç.
Aquest any s’ha fet un pas endavant a l'hora d'ajudar els estudiants de la ciutat, ja que s’ha multiplicat
per quatre la quantitat de candidatures que han rebut els Premis a l'Excel·lència Acadèmica i s’ha afegit el
reconeixement a l'esperit de superació d'alumnes de qualsevol edat que hagin continuat amb els seus
estudis en circumstàncies poc favorables.
3 alumnes del curs 19-20 i 3 més del curs 20-21 de La Salle Figueres han rebut el premi a l’excel·lència
acadèmica de quart d’ESO. També s'ha entregat un premi a la superació i la constància a una alumna 2021. Aquests premis posen en valor l'esforç dels i les estudiants de la ciutat i reconeix la seva bona
trajectòria formativa els resultats acadèmics destacats.
FELICITATS I MOLTA SORT I ENCERTS EN EL NOU CAMÍ!
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English is fun!
Aquest curs 2021-22 l’NCA ens ha
portat molts reptes i oportunitats
noves per aprendre en equip.
L’English és un entorn on les
unitats es converteixen en grans
aventures que nosaltres afrontem
amb un somriure i totes les ganes
del món. Tenim un passaport que
omplirem amb tots els nostres
viatges i una MagicBox plena de
sorpreses. En Mouse, el nostre
etern aliat, ens presenta totes les
activitats i ens anima a parlar en
anglès.
Després de viure plenament la
primera unitat, sobre l’escola (a
EI3), la família (a EI4) i sobre el
barri (a EI5), podem dir que ha
estat
molt
màgica.
Estem
aprenent cadascú al nostre ritme,
individualment i també en equip.
Comencem sempre en cercle, amb
una cançó de benvinguda i amb
les rutines típiques de Good
Morning (dia de la setmana,
emocions, colors, números, el
temps que fa…) amb ajuda de
l’assistant (encarregat del dia). En
Mouse està desitjant sortir de la
Magicbox per animar-ho tot
plegat.

Després, ve una estona intensa, on
fem molta conversa intentant
sempre fer-ho en anglès amb ajuda
d'en Mouse i les Teachers.
Desenvolupem la creativitat fent
manualitats lliures sobre la unitat,
dibuixant, modelant, construint
amb peces… Aprenem el vocabulari
de cada aventura mitjançant jocs
amb flashcards, contes, vídeos,
cançons, poemes, escenificant
contes… El joc simbòlic, els
trencaclosques, els laberints i altres
molts jocs també ens ajuden molt a
aprendre de la forma més divertida.
I abans de que s’acabi cada sessió,
ens relaxem i acomiadem amb una
cançó i en Mouse se’n torna a
dormir, per carregar energies per a
la següent.
Ja hem aconseguit segellar la
nostra primera aventura al
Passport… i no ens aturarem fins
viure-les i gaudir-les totes.
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La Salle Figueres és un centre reconegut i certificat com a escola multilingüe per la
seva aposta per l’aprenentatge dels idiomes estrangers: l’anglès des de P3 i el
francès a partir de tercer de primària. El projecte d’idiomes estrangers compta amb
diferents propostes pedagògiques adaptades a cada edat amb l’objectiu de fer dels
idiomes estrangers llengües vives, útils i necessàries per ser emprades en diverses
situacions comunicatives del dia a dia de l’aula i de l’escola.
Els estudis internacionals Acadèmica permeten als alumnes de La Salle cursar diverses assignatures en línia íntegrament
en anglès al llarg de diversos cursos de l’ensenyament secundari. Una vegada acabats, l’alumne aconsegueix dues
titulacions: per una banda el títol de Batxillerat català que acredita la finalització dels estudis secundaris i per l’altra el
títol de High School americà.
L’escola s’imparteixen en anglès les matèries de ciències naturals des de primària fins a segon de secundària i la matèria
de ciències socials als darrers dos cursos de secundària.
Els alumnes de l’escola poden certificar els títols de
Cambridge. A La Salle disposem d’auxiliars de conversa i
realitzem testos anuals de coneixement d’anglès.

La llengua francesa a Primària
Aquest any, els alumnes
de tercer hem començat a
aprendre una nova llengua : el francès. Els primers dies, vam començar a conèixer
les expressions bàsiques per saludar, preguntar el nom o l’edat i a donar les
gràcies. A partir de diàlegs simples, vam intentar utilitzar expressions quotidianes
de conversa bàsica. Per a aconseguir-ho, vam llegir i escriure el vocabulari nou,
vam treballar en equip i vam conversar amb els companys de classe o vam escoltar
cançons i converses reals. Cada dia fèiem activitats diferents !
Al final de trimestre, hem treballat el vocabulari dels números, els colors, els dies i
els mesos. Va ser tot un repte ! Finalment, a final de trimestre vam aprendre la nostra primera cançó de Nadal : Nöel
c’est comme un rithme de jazz. Una cançó molt dolça que intenta transmetre la tendresa del Nadal. El trimestre que ve
continuarem aprofundint en aquesta llengua tan interessant !

Com l’anglès, no hi ha res!
El món canvia constantment, no para d’evolucionar i això comporta una adaptació contínua a les noves
característiques i necessitats que van sorgint. En un món globalitzat com el que tenim avui en dia, la importància
de dominar l’anglès ha anat incrementat. És per això que, conscients de la realitat que ens envolta, l’escola ja fa
temps que aposta per l’ensenyament d’aquesta llengua i ofereix un projecte multilingüe de qualitat.
A cicle superior treballem l’anglès de diverses maneres. A classe, fem activitats variades (cançons, jocs orals,
lectura i escriptura d’historietes, visualització de vídeos, celebració de tradicions angleses...) i treballem totes les
dimensions de la llengua (oral, lectora i escrita). Però, els alumnes, no només l’aprenen a les classes d’aquesta
àrea, sinó que també tenen una hora extra setmanal per preparar les proves de Cambridge, les Naturals també
s’ensenyen en anglès i tenim la Teacher, que ens fa d’auxiliar de conversa aquest any, que ens ajuda moltíssim,
especialment en la part de comunicació oral. Finalment, a nivell d’escola s’organitza cada any l’English Day, un dia
especial on tots gaudim d’aquesta llengua a través d’activitats lúdiques dissenyades pels alumnes més grans. Ens
esperen un bon grapat d’aventures divertides!
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Auxiliars de conversa
Els alumnes fan classes setmanals d'anglès amb el grup classe i, a més, surten a fer speaking en petits grups de 3-4
persones del mateix nivell per practicar l'expressió oral.
L'auxiliar de conversa, la Cristina a Primària i l'Anna a Secundària, treballen de manera coordinada amb els
professors de la matèria per complementar les classes i ajudar als alumnes a assolir la competència comunicativa
fent dinàmiques més participatives en les que els alumnes poden posar en pràctica tot allò après a l'aula.
A l'aula desenvolupen la competència oral a través de listenings i amb petites aportacions orals però és en petit
grup i amb l'ajuda de l'auxiliar de conversa que poden millorar el seu nivell d'expressió oral de manera més
eficaç. A través de converses relacionades amb la vida quotidiana, en un ambient més distès i en un clima de
confiança i petit grup que els alumnes s'esforcen i milloren molt l'ús que fan de la llengua anglesa a nivell oral.
Cristina Bayés i Quer
Professor de llengua anglesa.
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CLIL. Ciències naturals.
CLIL CIÈNCIES NATURALS
Aquest any tenim algunes notícies de ciència basades en el nivell
d'anglès dels nostres alumnes.

A 1r d'ESO hem començat a treballar algunes parts de les lliçons de
ciències en anglès. La idea és canviar completament l'idioma per tal
d'ajudar els nostres alumnes a tenir més confiança en l'ús d'aquesta
llengua.
Fins ara s'han fet dues lliçons en anglès: L'univers, Planetes del
Sistema Solar i ara hem començat la Terra, Minerals, roques i les
característiques geogràfiques del nostre planeta.
En uns dies, els nostres alumnes començaran un projecte molt xulo
basat en l'Univers. Els alumnes han de fer una presentació parlant
d'un planeta que han escollit. També han de ser creatius i construir
la seva pròpia nau espacial i el planeta que visitaran. Creiem que és
una bona manera de millorar el nivell de parla dels nostres alumnes
motivant-los a aprendre divertint-se.
Com a resultat podem veure com dia a dia els nostres alumnes
milloren els seus coneixements sobre aquesta llengua.
A 2n d'ESO, aquest curs, estem treballant diverses experiències
pràctiques per mostrar com es produeixen alguns fenòmens físics al
nostre voltant. A les imatges de sota, els estudiants treballen sobre
la MRU (relació entre distància, temps i velocitat).
Cristina Martínez i Pascual
Professora de science.

La llengua francesa
A primer d’ESO, les dues primeres lliçons són introductòries i de consolidació de continguts. Una vegada situats, ja
s’introdueixen nous conceptes i aprenem coses noves.
A les classes de llengua francesa i als quatre cursos de la Secundària aprenem vocabulari, gramàtica, fem
comprensió oral i escrita, ens apropem a la cultura francesa i treballem l’expressió escrita amb tasques que fem de
manera individual o en grup.
Després d’explicar la lliçó, ho repassem tot amb exercicis del llibre digital, amb les activitats del “Cahier d’exercices”
i amb fitxes que les professores pengem a Sallenet i que els alumnes fan amb el portàtil.
Als quatre cursos de l’ESO com a mètodes d’aprenentatge, a més del que s’han esmentat abans, s’utilitza el treball
cooperatiu, les cançons, vídeos i realitzem murals que exposem fora de les aules així variem una mica i les classes
són més dinàmiques!!!
A mida que avancem en l’ESO, a segon, tercer i quart es van adquirint nous coneixements de la llengua en funció de
cada curs.
Montse Dosantos i Moncayo
Professora de llengua francesa.
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Els idiomes a 3r i 4t ESO.
En el que portem de curs, els nostres alumnes
han treballat en diferents projectes multilingües
per tal de millorar les seves competències en
llengües estrangeres. Per exemple, tots els
alumnes des de 1r fins a 4t d’ESO han llegit com
a mínim un llibre de la plataforma online Fiction
Express. Aquesta plataforma ofereix llibres
originals en anglès en diferents nivells de
dificultat i amb temàtiques diverses i
engrescadores. Al final de cada capítol, els
alumnes poden votar com volen que segueixi la
història i a més, han de fer un qüestionari de
comprensió lectora. A més, també s’han dut a
terme diferents iniciatives per millorar
l’expressió escrita com el projecte “Creative
Writing” a partir del joc Story Cubes. Aquest
projecte va permetre desenvolupar la seva
creativitat, millorar el vocabulari i treballar
estructures gramaticals concretes.
En Francès, s’ha treballat l’expressió escrita amb
el projecte Acrostiches en què els alumnes han
posat en pràctica el seu vocabulari sobre gustos,
hobbies i preferències.

CLIL. Ciències socials.
A les ciències socials de 3r i 4t d'ESO utilitzem la
metodologia CLIL (Content and Language integrated
Learning). Els alumnes desenvolupen aquesta assignatura
utilitzant principalment la llengua anglesa per millorar el
seu repertori lèxic i reservant l'adquisició de la gramàtica
per l'assignatura específica de llengua estrangera.
L'aprenentatge durant aquestes sessions és interactiu,
autònom i enfocat a processos, tasques i reflexió, no
solament a coneixement teòric.
Seguint aquesta metodologia, a 3r d'ESO hem començat
el curs treballant la Physical Geography i a 4t d'ESO l'Old
Regime i The Age of Revolution, donant rellevància al
vocabulari i fent servir estructures de treball cooperatiu i
eines d'aprenentatge com "Visual Thinking" que ens
permet organitzar i assimilar les idees de manera visual.

Al llarg del curs anirem afegint noves eines per treballar
amb metodologia CLIL i facilitar als alumnes diferents
tècniques per assolir els objectius de l'assignatura.
Xavier Claparols i Pagès
Professor de socials i llengua anglesa.

Finalment, els alumnes de 4t d’ESO van
presentar els seus projectes “Salesmen/women”
en què havien de patentar un invent, crear la
seva pròpia empresa i fer-ne un espot publicitari
per tal de fer-ne difusió i promoure’n les vendes.
Amb aquest projecte, no només van millorar la
seva expressió oral i escrita, si no que també van
gaudir molt treballant en equip i posant en
pràctica les seves habilitats socials.
Marta Carrillo i Cazorro
Professora de llengua anglesa.
La Salle Figueres es consolida com una de les millors escoles a nivell nacional dins el programa Academica.
Diploma Dual® és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat creat i desenvolupat per Academica
Corporation, que permet als alumnes obtenir dos titulacions simultànies: la pròpia del seu país (el Batxillerat a Espanya, el
Baccalauréat a França, l’Escola Secundària Superior a Itàlia …) i el American High School Diploma.
Al costat d’una lògica i notable millora del nivell de anglès, Diploma Dual® proporciona als estudiants un alt grau d’autonomia
personal, de responsabilitat i de maduresa en el treball, i una gran facilitat en el maneig de les tecnologies més avançades
d’aprenentatge digital.
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RECOMANACIONS LECTORES
El dia 3 de desembre és el Dia Internacional de la Diversitat Funcional. I des de l’escola volem aprofitar aquesta data
tan assenyalada per a reivindicar que la diversitat dins de les aules és una realitat que ens enriqueix. Tot i que els
recursos disponibles del Departament d’Educació sovint són insuficients, i que encara queden molt recorregut de
millora en l'atenció òptima a aquests alumnes i les seves famílies, des de l’escola ens impliquem molt en l’atenció a
la diversitat. Ho fem oferint recursos a l’alumne, formació al professorat, treballem en equip amb les famílies i ens
coordinem amb els diferents serveis externs, per així entre tots, garantir i gaudir d’una escola inclusiva.
De forma diària acompanyem als infants i joves, respectant les seves individualitats i necessitats personals i
educatives. I ho fem des d’una mirada empàtica, sincera i inclusiva, però no podem parlar d’inclusió si no treballem
la diversitat amb la totalitat de les famílies de l’escola. Visualitzar i donar espai a aquesta realitat, ens ajuda a petits
i grans a normalitzar-la. I és per això, amb motiu de celebrar aquest dia i sumar, que des de l'escola us oferim 9
contes bonics, on categoritzats per edat, des de casa poder treballar amb els més petits el valor de la Diversitat i la
Inclusió.
Esperem que les gaudiu i us enriqueixin!

Més recomanacions a l’Instagram de l’escola.
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L’entrevista del mes. En Pau Arbat, l’informàtic
En Pau Arbat és l’informàtic de La Salle Figueres, però és molt més que un tècnic. En Pau és una
persona imprescindible pel bon funcionament del dia a dia de l’escola. És innegable que la
tecnologia és un gran mitjà per accedir als coneixements i aprenentatges. No depenem de la
tecnologia però sí que l’utilitzem a diari a totes les classes de l’escola: projectors, audiovisuals,
ipods, portàtils personals… i perquè tot aquest engranatge funcioni, cal un manteniment dels
equips, de la xarxa, dels recursos digitals... En Pau, de manera silenciosa i incansable, és el
responsable del bon funcionament digital i tecnològic de l’escola. Però és molt més que això… és
un antic alumne de l’escola, de família lasal.liana, que s’estima la que ha estat sempre la seva
escola i la seva gent…i això…es nota cada dia en el servei i en l’estima cap als que han estat els
seus mestres i professors/es i ara són els seus companys, i també cap a tot el nostre alumnat. És
un referent entre els alumnes!
Pau, explica’ns una mica la teva trajectòria a l’escola.
D'una guarderia de Figueres, als dos anys vaig passar a
La Salle Figueres, aquí vaig estar tots els cursos fins al
final de l'ESO, en els quals m'ho vaig passar molt bé i em
vaig sentir molt còmode a l'escola. Jo sempre m'he sentit
molt intrigat per les tecnologies, els jocs, els ordinadors i
aquí a La Salle em van ajudar a descobrir la meva vocació.
Quan estàvem a quart d'ESO tothom tenia molt clar que
volia fer batxillerat, en aquells anys fer un cicle no estava
gaire ben vist, però és el que jo vaig estudiar, vaig anar
contra corrent i vaig decidir, a diferència de tots els meus
companys, anar a fer un cicle amb el suport de casa meva.
He estudiat un grau mitjà de sistemes microinformàtics i
xarxes,
Les tasques que fas a l’escola van molt més enllà del
manteniment dels equips. Explica’ns en què consisteix
la teva feina.
La meva feina consisteix a facilitar la feina als altres, fer
que tot funcioni i preveure una falla en el sistema és el
meu dia a dia. Necessitem que els professors puguin
impartir les seves classes en tot moment i sense
interrupcions i l'alumnat necessita fer les tasques que se li
demana en un lloc i moment indicat, per això és tan
important que el sistema de l'escola i els dispositius
funcionin sempre perfecte. Dedico tota la meva jornada
laboral a millorar el sistema pels meus companys i
alumnes.
De quants dispositius estem parlant?
Cada dia augmenten. A La Salle Figueres no ens podem
comparar amb altres escoles de ciutats més grans, però
actualment en el meu càrrec tinc sis servidors, seixantacinc iPads, tres-cents vuitanta portàtils, quaranta vuit
projectors i cent ordinadors els quals tots porten
una programació especifica que cada any renovo per
millorar el seu funcionament.
A l’escola ens prenem molt seriosament la seguretat
digital dels alumnes, a quins continguts accedeixen,
què instal.len als seus dispositius personals però d’ús
escolar… quines mesures es porten a terme a l’escola
i com hi intervens?
En relació amb els portàtils dels alumnes, abans d’entregar
-los, han estat configurats amb diferents programes i

configuracions per controlar que no facin un mal ús dels
dispositius. Primer de tot tenim dos usuaris, el de
l'alumne que no té cap mena de permís per instal·lar
aplicacions i el que anomenem admin, un usuari que té
tots els permisos a l'ordinador, protegit amb una
contrasenya que només coneixen els pares i jo, això
ens permet tenir un control dels ordinadors i evitar
problemes de compatibilitat amb el programari i la
instal·lació de diferents virus. Per una altra banda,
treballem amb un programa que es diu Insight que ens
permet veure i controlar els ordinadors dels alumnes en
temps real en temps de la jornada escolar. En tot
moment, qualsevol professor, amb l’ordinador de la
classe, pot veure el que estan fent els alumnes, això
ens permet tenir un control total a les aules. I finalment
tenim els servidors, un de wifis que treballem
actualment amb l'empresa Ubiquiti que ens permet
filtrar i donar un molt bon servei tant de seguretat com
de connectivitat i filtratge de webs. Podem dir que tenim
una defensa difícil de penetrar i molt segura.
Com ha canviat el món a nivell informàtic des de
que tu eres alumne?
Treballem en un nivell completament diferent, els
dispositius i eines amb les quals treballem no són les
mateixes. Tot és més fàcil de fer. Recordo que quan
feia quart d'ESO vaig guanyar, juntament amb els meus
companys, el premi de Faig de La Salle Catalunya;
vàrem estar mesos per programar una simple
calculadora científica pels telèfons dels alumnes. Avui
en dia existeixen milions de pàgines webs que t'ho
programen només amb quatre clics. A part d'això, les
eines de treball no paren d’evolucionar... Portàtils amb
disc durs més ràpids, pantalles digitals i projectors
intel·ligents, iPads amb els seus Apple Pencil que
poden comparar-se a una llibreta i fins i tot superar-la.
Per acabar, Pau, explica’ns què és el que més
t’agrada de la teva feina i de l’escola.
La tranquil·litat, flexibilitat i el suport de tots els
membres de l'escola que dia a dia m'acompanyen en
una aventura nova. Per un informàtic el que és
important és no avorrir-se, si ens sentim en una feina
molt monòtona, ens acabarem cansant d'ella. Jo amb
La Salle no tinc aquesta sensació, cada dia és com una
història nova que em fa sentir viu i amb ganes
d'esforçar-me i superar els meus límits.

