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NOVEMBRE SOLIDARI
El mes de novembre a l'escola ha
estat especial pel treball de
sensibilització envers els altres. Els
alumnes d'informàtica de 4t d'ESO
van dissenyar el cartell per fer-ne
difusió i el de la Bruna Carrera va
ser l'escollit.
Hem participat en tres mogudes
molt destacables. Aquí les teniu:
Pols Solidari
L'ONG PROIDE de La Salle va ser
creada fa 25 anys, el 17 de
novembre. Són molts anys dedicats
al proïsme i moltes les persones
implicades al llarg de tant de temps.
Aquest entranyable aniversari no
hagués estat possible sense la
col·laboració constant de les
famílies que han fet aportacions.
Els valors de solidaritat, respecte i
justícia han estat els motors de
l'organització, que ha treballat
incansablement per garantir el dret
a l'educació dels infants i joves més
desafavorits.
Per aquesta raó, PROIDE va
convidar tot l'alumnat dels centres
educatius La Salle a participar en
el Pols Solidari, el dia 17 de
novembre. Va ser molt impactant:
vam omplir el pati d'alumnes que
feien un pols simultànimament per
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fer un Record Guinness. Amb
aquest gest simbòlic estàvem
guanyant un pols a la pobresa, les
desigualtats de gènere i a la fam. I
a la vegada, estàvem participant en
nom de la justícia global, els drets
humans, les oportunitats, el medi
ambient i l'educació amb humor i
amabilitat.
Els fons recaptats, un euro per qui
va voler col·laborar, es destinaran
a beques educatives per a infants
i joves a Madagascar, Togo, Líban,
Guatemala i Perú. El mestre
d'educació física d'EPO, Xavi
Agustí, del nostre centre va muntar
el vídeo promocial de la campanya,
a la qual donen suport 25
personatges rellevants de la nostra
societat, amb un record especial
per al desaparegut periodista Carles
Capdevila.
Encesa
El divendres 24 de novembre a les
6 de la tarda a la plaça de la Vila,
ens van encendre els llantions de
la solidaritat. Cada any, les nostres
famílies col·laboren amb l'Encesa
per portar l'esperança a aquells llocs
de la terra més necessitats.
L'arbre de la felicitat amb els
pensaments i reflexions dels
alumnes i professors amb allò que
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ens fa feliços i que no costa diners va
acompanyar l'acte i ara es quedarà
instal·lat a l'escala del vestíbul de
l'escola. Aquests bons desitjos
contrasten justament amb la voràgine
compradora d'aquest Divendres Negre
importat que s'està imposant a la nostra
societat de consum.
Recapte d'Aliments
Una altra resposta solidària gegantina
de cada any és el Recapte, que
coincideix amb el Gran Recapte
d'Aliments de Catalunya i que lliurem
a Càritas de Sant Celoni. Els alumnes
de 3r d'ESO es van encarregar de
recollir la setmana del 27 de novembre
a l'1 de desembre els productes més
demanats: llet, oli, llaunes, cereals per
a l'esmorzar i productes d'higiene
personal i per a la roba. La recollida a
l'escola consciencia els infants i joves
que animen les seves famílies a
participar també el cap de setmana en
el Gran Recapte, organitzat pel Banc
dels Aliments que aplega tones i tones
de solidaritat arreu del país.
PROJECTE PROIDE 2017-2018
Una segona oportunitat d'estudiar a
Guatemala. Localitzem i focalitzem la
nostra solidaritat: la Zona Reyna, a la
qual anirà adreçada la nostra ajuda
econòmica, està situada a la part
oriental del departement del Quiché,
en els municipis de Chicamán i
Uspantán. És un indret totalment rural,
on la població indígena viu en
condicions de pobresa i de pobresa
extrema. Un informe recent de les

Nacions Unides i el Ministeri de Salut
indica que el 49% dels infants de
Guatemala pateix algun grau de
desnutrició. L'accés a l'educaió és
limitat; l'exclusió es fa més patent en
la població indígena. Els més alts
indicadors de baixa escolaritat i
analfabetisme es concentren en els
indígenes i en les dones, especialment
en les àrees rurals.
Per totes aquestes constatacions, els
objectius de la campanya es concreten
en contribuir al compliment del dret a
una educació de qualitat i pertinença
cultural per als nens i les nenes; millorar
l'accés a l'educació formal secundària,
amb enfocament de drets humans i
equitat de gènere, per a la població
adulta; i dotar als alumnes dels
materials educatius necessaris per
seguir les classes amb garanties.
CONCERT DE SANTA CECÍLIA
El 22 de novembre, dia de santa Cecília,
la patrona de la música, la mainada
d'educació infantil i cicle inicial
d'EPO i les seves mestres van xalar
de valent amb les cançons i la música
en directe que un fantàstic grup de
professors els va oferir al pati. L'Àlex
Pereira (piano), en Sam Pereira
(bateria), en Xavi Català i en Carles
Domènech (guitarres), la Marta Albert
(veu) i la col·laboració especial d'en
Mic (Ernest Vilà) els van fer cantar i
ballar tota la tarda, amb les cançons
per a nens i nenes. Felicitem molt
efusivament aquest nou grup que
promet grans èxits per a properes
ocasions!
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ÀGORA LA SALLE
El dissabte 11 de novembre, un grup
de membres de la nostra comunitat
educativa van participar a Manresa en
la trobada anual de l'ÀGORA de Missió
Compartida. Una jornada distesa per
reflexionar i conviure al voltant del lema
caminem, compartim, creixem. Es van
poder sentir els testimonis colpidors en
tres xerrades: Sor Lucía Caram,
Comunitat de St. Egidi de BCN i sobre
el TEA (Transtorn de l'Espectre Autista).

les Escoles de Catalunya). Consisteixen
en sis tallers impartits per especialistes
en la matèria i adreçats als alumnes
de 4t d'ESO de les escoles que ho
sol·licitin. Es van impartir els dies 7,
10, 14, 24, 29/30 de novembre i 5 de
desembre.
Les sessions van ser sobre diferents
temes: Administrant els teus diners,
Endeutar-se? Amb seny!, Inversió
Intel·ligent, Els impostos i tu, Finances
per a al vida i (In)format per decidir.

MENJADOR OBERT
Els dies 21, 22 i 23 de novembre es va
obrir el menjador de l'escola, per
s e g o n a n y, a les famílies. Es va
proposar el dia 21 per a EI, el dia 22
per a l'EPO i el dia 23 per a l'ESO. El
cuiner Salvador Bermúdez els va
preparar un tastet del menjar del dia i
les valoracions que van sorgir van ser
molt positives. La directora, M. Àngels
Laparte, i la coordinadora d'infantil,
Montse Sala, els van ensenyar les
instal·lacions.

Xerrada literària
El dimarts 28 de novembre els alumnes
de 3r d'ESO van tenir l'oportunitat de
compartir una conferència amb
l'escriptora gironina de literatura infantil
i juvenil, Dolors Garcia i Cornellà. Així,
van conèixer l'autora de la novel·la
Serena que havien llegit. El contacte
directe amb ella els va fer apropar-se
a la literatura, resoldre inquietuds i
descobrir els secrets de l'escriptura.

ESCOLA DE MÚSICA L. S.-LICEU
Hi ha 9 alumnes de la nostra escola de
música de 3r d'EPO que es van
presentar a una prova per accedir al
nivell bàsic 3 del Conservatori de
Música del Liceu. Estem contents de
dir-vos que tots han resultat aptes!
APRENEM DELS PROFESSIONALS
Xerrada econòmica
Els alumnes de 4t d'ESO van assistir
a les xerrades d'economia bàsica, a
càrrec d'EFEC (Educació Financera a

SORTIDES I ACTIVITATS
2n EPO: Sortida al Molí Paperer.
Capellades. 2 de novembre.
3r EPO: Sortida a can Vendrell. Sant
Feliu de Buixalleu. 2 de novembre.
5è EPO: Sortida a la Fageda i volcans
de La Garrotxa. 2 de novembre.
6è EPO: 1a dosi de vacunes (hepatitis,
varicel·la i papil·loma). 15 de novembre.
1r ESO: Sortida a Empúries. 29 de
novembre.
2n ESO: Test psicotècnic. 10 de
novembre. Sortida al Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Terrassa. 29
de novembre.
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3r ESO: Jornada Eduemprèn.
Campus La Salle. Barcelona. 21
de novembre. Xerrada literària. 28
de novembre.
4t ESO: Xerrades d'economia bàsica,
a càrrec d'EFEC (Educació Financera
a les Escoles).
Tot l'alumnat. Fotografies per classes
i de la comunitat educativa. 14 de nov.
FORMACIÓ
Àlex Pereira. Reunió de coordinadors
de Pastoral. Barcelona. 9 de novembre.
Marta Albert. Formació FICAT 18. Sant
Martí de Sesgueioles. 2 i 3 de nov.
M e r c è C l o t e t . R e u n i ó J U S P.
Responsable de PROIDE BCN. 9 n.
Helena Lagarda. Trobada de Referents de Comunitat. St. M. Ses. 10 nov.
Natàlia Puigdefàbregas. Trobada de
coord. pedagògics. BCN. 15 nov.
Tània Peña. Reunió de coordinadors
de Lectura Eficaç. Sant Gervasi. 22 n.
Teresa Lozano. Reunió de coord. de
HARA. Sant Gervasi. 23 de novembre.
Núria Vilaplana i Íria Hierro: Formació
FICAT 17. Sant Martí. 23 i 24 de nov.
Montse Sala. Reunió de coordinadors
d'EI. La Salle Reus. 24 de novembre.
M. Àngels Laparte. Reunió CMEL a
BCN. 28 nov. Plenari de Directors
d'escoles públiques i privades. Mataró.
30 nov.
Xavi Català, Marçal Tobias i Àlex
Pereira. Formació Servei comunitari
(APS). Institut Marta Estrada.
Granollers. 29 de novembre.
NAIXEMENT
Felicitem la família de l'Emma

Fernández (P3 A) pel naixement
del seu germà Daniel.
CONDOL
Transmetem el condol a la família
de la Laia Martín (1r ESO A) per
la defunció del seu avi, el senyor
Francisco Serrano.
CALENDARI DESEMBRE 2017
1: Final 1a avaluació ESO.
3: Inici de l'Advent.
4: Inici 2a av. ESO i sessions 1a av.
5: Lliurament butlletins 1a av. ESO.
6: Festiu. Constitució.
7: Festiu. Festa escollida pel Consell
Escolar Municipal.
8: Festiu: Immaculada Concepció.
11: Trobada Advent La Salle Premià.
11-15: Recuperacions 1a avaluació
ESO.
12: Test psicotècnic 6è EPO.
12-14: Escola Oberta. EI (15) / ESO
(13) / EPO (14).
12-15: Sessions 1a avaluació EPO.
16: 10h. Paintball ESO. (Organitza
l'AMPA).
17: Arribada de la Llum de la Pau i
Pujada del Pessebre (EROL).
18: Lliurament de butlletins de
recuperació 1a avaluació ESO.
21: Dia inhàbil a afectes escolars,
d'acord amb la normativa vigent relativa
a la jornada electoral, segons la nota
informativa del Dep. d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
22: A les 9 h. comencen les classes
per a TOTS els cursos del centre. Al
migdia, comencen les vacances de
Nadal. Lliurament de notes a l'EPO.

