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La Salle Figueres torna a certificar com a Escola Multilingüe
El coneixement i el domini de les llengües estrangeres és, des de fa ja molts cursos, un objectiu important per a La
Salle Figueres. La Fundació Escola Cristiana de Catalunya ha atorgat, de nou, la certificació a l’escola.

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.
A l’escola tots els alumnes a partir de 3r de Primària poden certificar els títols oficials de Cambridge que garanteixen
l’assoliment d’un bon nivell d’anglès a les diferents etapes educatives. Des de l’escola se’ls prepara i les proves es fan a
la mateixa escola.
Al llarg de tota la setmana tots els alumnes de l’escola tenen la possibilitat d’interactuar amb els nostres auxiliars de
conversa que en petits grups els treuen de l’aula per fer conversa en anglès.
El projecte educatiu de La Salle Figueres promou la millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres mitjançant el
Programa Multilingüe, que es compon de moltes activitats que exposen els alumnes a la llengua anglesa i francesa.
Unes d’aquestes experiències són l’AICLE (Aprenentatge integrat de continguts en llengua estrangera), el CLIL (Content
and Language Integrated Learning, en llengua anglesa), activitats extraescolars en llengua estrangera, els auxiliars de
conversa (que treballen dues hores setmanals amb els alumnes de Primària i Secundària) i els intercanvis, que són
activitats sòlidament implantades a 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. La Salle Figueres es consolida com una de les millors escoles a
nivell nacional dins el programa Academica.
La Fundació Escola Cristiana de Catalunya garanteix, a través de la seva Certificació Escola Multilingüe, que l’escola
disposi d’un projecte lingüístic sòlid i coherent, amb lideratge ferm, recursos adequats, processos eficients i resultats
objectius. Des de l’any 2006, Lel projecte Escola Multilingüe de la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya ofereix
ajuda als centres educatius en l’aplicació d’iniciatives multilingües diverses amb creativitat i eficàcia en el marc d’un
projecte lingüístic estructurat i coherent, que esdevingui una garantia d’innovació, qualitat i seguiment del projecte
multilingüe.
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En els fulls informatius hi
trobaràs...
 Tallers i activitats
 Sortides

 Projectes
 Activitats d’aprenentatge
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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

28 de febrer i 1 de març FESTIU

1 de novembre FESTIU
6, 7 i 8 de desembre FESTIU

11 d’abril INICI VACANCES SETMANA SANTA
19 d’abril INICI TERCER TRIMESTRE

22 a les 13h FI del primer trimestre

1 de novembre FESTIU

23 de desembre inici VACANCES DE NADAL

2 i 3 de maig FESTIU

10 de gener inici SEGON TRIMESTRE

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. Inscripcion s 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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LA SALLE T’ACOMPANYA DELS 3 ALS 16 ANYS
Benvolgudes famílies, hem començat la campanya de promoció de l’escola pel curs 22-23. Per aquest motiu, us facilitem les accions que portarem a terme per explicar el nostre projecte educatiu a nous alumnes,
per si coneixeu alguna família interessada.
Les Caps d’Estudi de les diferents etapes atendran de manera personalitzada totes les sol.licituds d’informació amb entrevistes presencials o virtuals. Tanmateix, es portaran a terme presentacions virtuals del projecte
educatiu de l’escola i dues sessions de portes obertes presencials per visitar les instal.lacions. Cal registrarse per tenir-hi accés:
PRESENTACIÓ VIRTUAL DEL PROJECTE
9 Febrer a les 20h Presentació virtual del projecte de Secundària
2 Febrer a les 20h Presentació virtual del projecte d’Infantil
Per accedir a les xerrades virtuals cal INSCRIPCIÓ PRÈVIA. Uns dies abans de la xerrada, es rebrà l’enllaç per
correu electrònic per tenir accés.
VISITA INSTAL.LACIONS – PORTES OBERTES
12 de febrer de 10h a 13h
20 de febrer de 10h a 13h
Per venir a visitar les instal.lacions, cal INSCRIPCIÓ PRÈVIA.
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Moments NCA a Infantil
L’NCA
a
l’etapa
d’infantil
s’organitza al voltant de diferents
moments didàctics:
● ACOLLIDA
L’acollida és un moment per anar
establint el vincle emocional que
ens permeti començar el dia d'una
manera adequada i positiva.
Ens preparem, en assemblea, per
començar el dia i per a la
realització de les diferents
activitats diàries: les rutines. Són
activitats que anem repetint i que
es relacionen amb competència
lingüística
i
competència
matemàtica, per exemple, qui ha
faltat a classe i quin és el seu nom,
quants som a l'aula, en quin dia de
la setmana i del mes estem, quin
dia va ser ahir, quin serà demà,
quin és l'estat del temps.

Aquest
treball
de
rutines
periòdiques és fonamental per
acompanyar l'evolució madurativa
de l'alumnat. Té un caràcter,
fonamentalment, social.
● PROJECTE
Els projectes ens ofereixen la
possibilitat de treballar a partir d’un
repte i anar desenvolupant una
sèrie d’activitats per resoldre’l i
aprendre sobre un tema concret
com pot ser la vida i obra d’un
pintor com Leonardo Da Vinci o
l’elaboració de l’arbre genealògic de
la nostra família. Els projectes es
treballen de manera cooperativa i
els alumnes són els protagonistes
actius del seu coneixement.
● ENTORNS
En els entorns s’introdueix als
alumnes als diferents continguts de

comunicació
i
llenguatge,
raonament lògic, psicomotricitat,
anglès, expressió artística, gestió
de les emocions, etc. Es treballen
les capacitats i destreses per a
transformar la informació en
coneixement. El professorat fa
d’intermediari en aquest procés.
● TANCAMENT
El tancament és considerat com a
moment didàctic de recollida de
l'experiència d'aprenentatge, es
caracteritza pel seu caràcter
assembleari, reflexiu i de posada
en comú del que ha passat al llarg
del dia. És el moment que
completa el cicle d'aprenentatge i
d’acomiadar-nos al final de la
jornada escolar.
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NCA a Primària
Aquest curs els alumnes de 1r a 3r de Primària
hem començat a implementar la nova metodologia
de La Salle anomenada NCA.
L’experiència de l’alumnat comença quan entren a
l’escola, amb el primer moment del dia, l’acollida,
on reflexionem sobre un tema d’actualitat i
preparem els objectius del dia. D’aquesta manera,
l’alumne és fa més conscient i responsable del seu
aprenentatge ja que en forma part en tot moment.
Els mestres acompanyem a l’alumnat en el camí de
l’aprenentatge cap una formació més integral.

El passat 17 de gener els alumnes de primària vam
començar
el
seus
nous
projectes.
Cada tarda i durant tres setmanes, els alumnes
juntament amb els mestres, ens endinsem en una
forma de treballar transversal per acomplir un
objectiu comú i posar en pràctica la nostra
experiència. En el cas de 2n de Primària, per
exemple, estem fent el projecte Màgia o Ciència?

Les tutores, van rebre al pati als seus alumnes
amb les seves bates i ulleres de científiques. A
més, a les ulleres portaven unes estrelles molt
grans i màgiques que feien pensar que alguna
cosa sorprenent estava a punt de passar.
Les mestres van contextualitzar el projecte,
necessitaven l’ajuda de tots els nens i nenes,
havien de preparar un gran show i cada equip
hauria de presentar un truc o experiment científic
davant de tots els companys/es. Implicant a
l’alumnat d’aquesta manera, fa que cada
aprenentatge sigui molt important per a ells com
a individus i com a equip.
Als matins, gràcies als seminaris que generen la
informació més teòrica de la matèria, entenem
com hem de donar forma al projecte final. Les
mates són màgiques, a socials treballem les
màquines que ens ajuden a entendre alguns
experiments científics... A més, també tenim els
tallers, que ens fan protagonistes dels nostres
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Projecte FAIG
FAIG forma part dels programes del Projecte DESTI (Desenvolupament i Estimulació de les
Intel·ligències) que es porten a terme a les escoles de La Salle Catalunya a les etapes d’Educació
Infantil, Primària, Secundària i Cicles Formatius per desenvolupar el treball en equip i millorar les
intel·ligències múltiples dels alumnes.
El projecte s’inicia amb una fase INPUT on s’ensenya als alumnes el mètode IDEAR (Identificar, Definir,
Examinar, Actuar i Resultats) i les seves tècniques per resoldre problemes (Brainstorming, Six&Six, Graella de
selecció, Ishikawa, DAFO, Mindmap,...) juntament amb dinàmiques que milloren el treball en equip i la
presentació d’una sèrie de continguts generals que contextualitzen els possibles problemes a resoldre.
En la fase OUTPUT els alumnes per grups de 4 o 5 alumnes elaboren un Projecte d’Investigació Cooperatiu (PIC)
per tal de cercar una solució al problema, tot aplicant el mètode i les tècniques que finalment n’hauran de
comunicar els resultats.
A tots els cursos de l’ESO el projecte segueix amb la mateixa estructura:

Fase Input
Tècniques de resolució de problemes
Tècniques de treball en equip
Dinàmiques de cohesió de grup
Presentació dels continguts generals del tema a tractar
Formulació de problemes a resoldre

Fase Output / Comunicació
Projectes d’investigació cooperatius (PIC)
Aplicació del mètode IDEAR seguint les tècniques
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A 1r i 2n d’ESO es treballa quatre hores setmanals i els alumnes desenvolupen dos
PIC’s al llarg del curs: L’humanístic i el científic.
A 1r d’ESO els temes centrals són les mil i una formes i un viatge per Roma
A 2n d’ESO els temes centrals són el Moving, movent-nos tots per frenar el canvi i
l’edat mitjana.

A 3r d’ESO es treballa tres hores setmanals i els alumnes han de desenvolupar un
projecte d'emprenedoria social. Aquest projecte es treballa en el marc de
l’EduEmprèn un programa promogut per La Salle Catalunya i La Salle Campus amb la
col·laboració de La Salle Technova, el Parc d'Innovació de La Salle. EduEmprèn pretén
estimular les habilitats emprenedores dels joves i reforçar amb accions reals els valors
que ens identifiquen. I en el PIC Científic es centreran en el tema “Mente sana in
corpore sano”.
A 4t d’ESO es desenvolupa un únic projecte inspirat en la metodologia de
l´Aprenentatge-Servei (ApS). S’explica a tots els alumnes els projectes de
responsabilitat social que duu a terme l’Escola en àmbits diferents (Escolar, Medi
ambient, Promoció de la Salut, Intercanvi generacional, Ajuda als altres, Solidaritat,
Patrimoni cultural i Participació ciutadana) i s’anima a tot l’alumnat a participar
activament en alguna acció de voluntariat.

FAIG té com a objectiu ensenyar als alumnes a pensar i utilitzar les
seves habilitats. Els ajuda a preparar-se pel futur i els serveix per
aprendre a gestionar la informació, la tecnologia, a ser innovadors i a
ser competents en el treball cooperatiu.
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CICLE XERRADES
La Salle Figueres ofereix un programa de formació per a
pares i mares interessats en millorar les seves habilitats per
educar els seus fills i filles. Aquest programa pretén ajudarlos partint de les seves necessitats, de les dificultats
quotidianes i de les seves capacitats, i ho fa des del diàleg, la
reflexió conjunta i el acompanyament d’experts.
Les xerrades volen ser un espai d’intercanvi d’experiències i
de coneixements entre professionals de l’educació i
psicòlegs i famílies amb fills d’edats similars. Un punt de
trobada per comentar, reflexionar, compartir dubtes,
neguits i vivències personals vinculades a l’educació que ens
ajudarà a augmentar la confiança i la seguretat en la relació
familiar.
Després d’una xerrada sobre alimentació i una de criança,
properament ens trobarem per parlar d’addiccions:
1 de febrer a les 20h30. Addiccions a les tecnologies a càrrec de Narcís Heras, psicòleg especialitzat en
addiccions.
Les xerrades volen ser un espai d’orientació per aprendre criteris i pautes educatives que afavoreixin el
desenvolupament integral dels infants i joves i on descobrirem que educar és un camí que, pares, mares i
fills, han de recórrer i gaudir plegats. Les xerrades són obertes al públic en general i són gratuïtes.
Requereixen inscripció

RECOMANACIONS LECTORES
Amb motiu de la celebració del Dia de la Pau i la No-Violència del 30 de gener, us recomanem unes lectures per a totes les edats.

