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INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA

ESCOLA SEGURA 2022
Benvolgudes famílies:

Som a punt de començar el 2n trimestre d’aquest curs. Vivim el 3r curs de pandèmia i al llarg de tots
aquests mesos s’ha demostrat que l’entorn escolar és un entorn segur.
Així ho demostren els resultats dels cribratges practicats a l’escola, cribratges que no reporten
transmissió dins les aules.
També ha estat de gran ajuda el fet que les famílies heu actuat sempre amb molta responsabilitat no
portant els vostres fills/es a l’escola quan es detecten símptomes compatibles amb la Covid.
En aquests mesos d’hivern que tenim per davant no ens podem relaxar. Entre tots hem de garantir el
funcionament de l’escola, la presència diària a les aules i, en cas de confinaments, el seguiment puntual
de les tasques acadèmiques dels nostres alumnes de forma telemàtica. En definitiva, hem de garantir els
dret dels nens i nenes a l’educació.
Amb aquesta variant del virus la incidència de contagis està disparada. Mentre duri aquesta situació
continuaran sent fonamentals les mesures de prevenció que ja hem aplicat els mesos passats i esdevé
especialment important que els nens i nenes amb símptomes es quedin a casa fins que es demostri que
no estan contagiats de Covid.
Comencem un nou any i volem renovar, un cop més, l’esperança que amb l’arribada de la primavera
puguem albirar un tomb important que ens ajudi com a societat , i en concret a nivell escolar, a superar el
malson i a recuperar la plena normalitat escolar.
Els nens i nenes, els adolescents i els joves necessiten transitar pels itineraris de la seva formació sense
interrupcions i necessiten recuperar els espais de socialització propis de cadascuna de les etapes
formatives que han de viure.
Aquest segon trimestre també és el temps en que esmercem esforços a promocionar el nostre Projecte
Educatiu per tal d’omplir l’escola per al proper curs. Un moment important en el que les famílies també
podeu recomanar-nos als vostres coneguts que cerquen escola per als seus fills i filles.
A totes les famílies de l’escola us desitgem un molt BON ANY 2022!!!
Salutacions cordials,
JUANJO RODRÍGUEZ
Director.
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Escola de famílies, xerrades virtuals obertes i gratuïtes.
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 ajudar-los
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.
Properament, amb la col·laboració de l’AMPA de l’escola, La Salle ofereix tres xerrades virtuals
obertes al públic en general:
18 de gener a les 20h. Alimentació i creixement a càrrec de Blanca Ribot Serra, nutricionista humana i
dietètica.
27 de gener a les 20h. Límits i explosius emocionals a càrrec de Judit Besora, fundadora de La Tribu i
graduada en Peaceful Parenting.
Pendent de concretar. Addiccions a les tecnologies.
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. Més informació i inscripcions a la web de
l’escola www.figueres.lasalle.cat
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100% escola, 100% solidària
El projecte educatiu de la nostra escola suscita en el cor dels infants, joves i adults preguntes sobre
Justícia, Solidaritat i Pau i desigs de recerca de resposta i d’accions de compromís.
En un context global en el que el situació econòmica a escala mundial ha evidenciat encara més la
pobresa i desigualtat existents i amb la intenció d’englobar tota l’acció solidària de la nostra institució, va
néixer “La Salle Solidària”, un projecte a través de la qual es crearan sinèrgies entre la comunitat
lasal·liana i la societat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones sense importar si
viuen al nostre país o a qualsevol altre indret del planeta: “No importa el lloc, importen les persones”.
Tota la nostra comunitat està cridada a participar d’aquesta nova macro-iniciativa que cerca confirmar
que “La Salle és 100% escola, 100% solidària”.

SOLIDARITAT A LA SALLE FIGUERES

La Justícia, la Solidaritat i la Pau, definida com a JUSP, és un dels elements identitaris i diferenciadors del
programa educatiu del nostre centre. És part de l’ADN lasal·lià.
La nostra comunitat educativa participa anualment en campanyes de solidaritat a través de Fundació
Comtal i i a través de PROIDE, les ONGs vinculades a La Salle. A banda d’això, també participem
en campanyes que es promouen des d’altres entitats socials de l’entorn o del mateix centre. Col.laborem
amb Children of África, el Banc d’Aliments de l’Alt Empordà, Càritas, la Marató… També ens
comprometem en campanyes urgents, sorgides de situacions excepcionals, com urgències humanitàries,
En l’àmbit institucional, cada centre celebra el Dia Escolar de la No-violència i de la Pau entorn del dia 30
de gener.
La gran sensibilitat que mostra tota la comunitat educativa en temes de solidaritat es va fer evident a la
campanya solidària de Nadal, la confecció d’origamis per La Marató i el voluntariat que realitzen els
alumnes de 4t ESO.
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La Salle compta amb dues organitzacions
que treballen per la Justícia Global
Des dels anys 90, coopera amb
dues organitzacions
que
treballen per la Justícia Global:
la Fundació
PROIDE i
la Fundació Comtal. La seva
tasca
social
nodreix
la
programació curricular oficial
de La Salle, incorporant
elements
didàctics
que
promouen i impulsen els valors
de la JUSP. Des dels centres
educatius es promou i facilita la
participació dels alumnes i la
comunitat
educativa
en
activitats de voluntariat.

La solidaritat inclosa al currículum
Tots els centres educatius de La Salle promouen i faciliten que els alumnes i la Comunitat Educativa en
general participin en activitats basades en el voluntariat de La Salle Solidària. La comunitat lasal·liana no
només coneix la realitat i aprèn a tenir-ne una visió crítica, sinó que es compromet a través de diversos
programes. Així doncs, es fomenta el voluntariat i la solidaritat a través de diferents activitats i també
amb la col.laboració de l’entorn.

GENER 2022

PÀGINA 5

L’Aprenentatge—Servei
Els alumnes de 4t ESO participen al projecte d'escola Aprenentatge i Servei (ApS). Aquest projecte es divideix en
dues grans fases: en primer lloc, fins el mes de desembre, els alumnes reben formació, xerrades de diferents entitats
i participen a dinàmiques que els introdueixen al món del voluntariat; en segon lloc, a partir del mes de gener, els
alumnes, organitzats en grups, portaran a terme un projecte de voluntariat que escolliran lliurement.
A més a més, atenent a la bona predisposició de gran part de l'alumnat i les demandes de col.laboració de les
diferents entitats, durant aquest primer trimestre s’han proposat als alumnes participar a diferents activitats i
implicar-se en diferents esdeveniments de manera voluntària. Sempre s’han mostrat molt disposats i participatius.
Les propostes han tingut molt bona acollida.

Un grup de joves de 4t ESO de La Salle
Figueres han participat en la formació
organitzada per l'Oficina Jove de Figueres
"Joves per a la Transformació social".
Els joves, durant els dos mesos d'octubre i
novembre, han participat en diverses
activitats els dissabtes al matí. L'objectiu del
curs se centra a facilitar espais de formació i
debat per afrontar els reptes de futur que es
troben i es trobaran els joves d'avui, per tal
de construir una societat millor pel dia de
demà. Aquestes formacions s'han portat a
terme amb professionals que treballen a peu
de carrer en diferents àmbits (medi ambient,
LGTB-fòbia,
refugiats,
salut
mental,
violències masclistes...). S'han realitzat dues
sortides, una al Centre de Tractament de
Residus a Pedret i Marzà i s'ha participat en
la trobada "Joves for future" que es va portar
a terme a l'Escala el dissabte 13 de
novembre.
Aquesta formació s'emmarca dins el projecte
Aprenentatge – Servei de l'escola La Salle i el
conveni amb l'Oficina Jove de Figueres. Les
dues entitats treballen de manera
col·laborativa des de fa temps en pro dels
joves de la comarca.

Quatre
generacions
d’ex-alumnes
coincideixen a El Dofí els dissabtes a la
tarda.
Ja fa quatre cursos que els alumnes de 4t
ESO s’engresquen a fer de voluntaris i
voluntàries a el Dofí.
La missió de l'entitat és contribuir a la
inclusió social a través del lleure. La tasca de
la nostra entitat és la d'oferir als joves amb
discapacitat intel·lectual un espai i un temps
d'oci i lleure de qualitat.
Cinc alumnes de 4t ESO, aquest curs, hi
participen com a voluntaris i voluntàries
donant suport a les activitats dels dissabtes a
la tarda. I coincideixen amb exalumnes que
van començar el voluntariat fa uns quants
cursos i van voler continuar la seva tasca i
per tant, ja formen part de la plantilla de
monitors voluntaris. Enhorabona a tots!
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Club d’antics alumnes de La Salle Figueres
Al llarg del temps, són moltes les persones que han passat per la nostra escola. Ens fa molta il.usió
comunicar-vos que enguany, a l’escola, posem en marxa el Club d’antics alumnes amb la finalitat de reunir
moltes generacions d'estudiants que han passat per les aules i que volen conservar aquest vincle especial
que uneix a tots els que han estudiat a La Salle Figueres.
Des d'exalumnes de més de 90 anys que van viure l’escola fa un bon grapat d’anys, fins als alumnes
millenials acabats de sortir de l’aula.
Vols formar part del club d’exalumnes? Més informació i incripcions a la web de l’escola.

Recomanacions lectores
Ja està disponible la guia CLER Hivern 2021 per al públic infantil i juvenil. Les guies CLER (Club de
lectures recomanables) es basen en una acurada selecció de lectures per nens i adolescents, però
també per als pares, mestres i educadors, feta per les bibliotecàries 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. El seu objectiu es servir d’eina pel foment de la lectura.
Esperem que sigui del vostre interès. La podeu trobar al següent enllaç.
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En els fulls informatius hi
trobaràs...
 Tallers i activitats
 Sortides
 Projectes
 Activitats d’aprenentatge

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/

