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Petits i grans van preparar diverses activitats a l'entorn de la diada del patró de Catalunya

Art i literatura per celebrar Sant Jordi
Les activitats al voltant de la diada de
Sant Jordi han concentrat, durant el mes
d'abril, bona part de la vida dels alumnes
del Col·legi La Salle en diversos aspectes, entre els quals cal destacar els referents a les accions literàries i artístiques,
que van dur a terme els alumnes i professors dels diferents nivells d'ensenyament.
Anem-ho a veure.
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EDUCACIÓ

INFANTIL

Semblava ben bé que sant Jordi hagués
arribat a les aules dels més petits amb
moltes ganes de treballar i celebrar el seu
Sant.
La força que va tenir per matar el drac
devia ser encomanadissa ja que durant

uns dies tant les professores com els alumnes en van tenir més que mai: vam muntar uns macrotallers de pintura, cuina i disfresses de Sant Jordi, a la tarda els nens i
nenes van gaudir de la petita representació de titelles, per part de les mestres, de
l’obra “La llegenda de Sant Jordi”. Acabat el dia, tots van marxar cap a casa carregats de records de la diada i, tanma-
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teix, amb un petit recull de la llegenda feta
per ells en forma de conte i una rosa que
enguany han fet amb pasta de pa tenyida
de color per regalar als estimats.
Una altra activitat que els hi ha resultat
molt gratificant és produir les seves pròpies creacions, al llarg d’una tarda. Amb
fang, podíem veure-hi des de gerros fins
a temibles dracs.

ACTIVITATS

A

SECUNDÀ-

RIA
Enguany vam voler celebrar la diada
de sant Jordi d’una manera molt més cultural que en altres ocasions, ja que vam
poder tenir la presència d’un rapsode i un
escriptor. Joaquim Aiguavella ens va delectar oferint-nos un recital de poemes i
l’escriptor palamosí, Jaume Burgell, ens
explicà d’una forma amena com es va
desenvolupant l’ edició d’un llibre. Va fer
també referència al que estan llegint en
aquest moment els alumnes de segon:
Suïcidi involuntari. Acabàrem amb un torn
de preguntes, per aclarir-nos aquells dubtes que podíem tenir.
A l’hora de dinar va ser un altre ambient, molt més festiu. Ens dividírem en
grups per fer cada un el dinar que havíem
pactat amb els companys i companyes.
Del més complicat, amb petites delicadeses incloses, al més senzill, tots hi vam
posar el que bonament sabíem fer.
Amb totes les taules parades al pati,
amb els ingredients que es veien i amb el
nois i noies fent de cuiners, realment era
un espectacle que feia patxoca de veure.

PREMIS LITERARIS
Com ve essent costum, els alumnes del
nostre Centre, a partir de tercer de Primària fins a quart d’E.S.O, participen en les
redaccions del Premis Literaris de Cassà.

Tel. 972 46 02 19
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Tallers de dracs i roses amb motiu de la celebració del 23 d'abril

Us desitja una
Bona Festa Major
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Enguany també com anys anteriors,
alguns dels nostres alumnes han estat
entre els diversos premiats de les diferents categories.
Així en els premis Manuel Tolosà els
guardonats han estat :
Mar Domingo de tercer (accèssit), Pau
Xiberta ( 1r premi ) i Mireia Tarrés (accèssit) de sisè.
Dintre la categoria d’Ocells de Foc, els
premiats han estat:
Robert Batll·llosera (1r premi) i Blanca
Pujol (accèssit) de 1r cicle d’ESO. M Neus
Terrades (1r premi) i Sandra Ferrer ( accèssit) de 2n cicle d’ESO.
Enhorabona a tots i totes per aquest
guardó.

EL

CASSÀ
LA SALLE

TROFEU DE
TROBA A

ES

Una alzina surera, obra de Lídia Mateu,
de sisè de Primària, ha estat l’escollida
per fer el nou trofeu de l’ ajuntament com
a símbol del poble.
Aquest concurs organitzat pel consistori, anava dirigit als alumnes de cicle Mitjà
i Superior dels dos centres de la població. D’entre tots els seleccionats, dels quals
es va fer una exposició a la Biblioteca
Municipal, el jurat va creure oportú triar
l’obra de Lídia ja que, segons el seu criteri, reflectia millor el que es volia com a
referent del poble: l’alzina surera.

TEATRE A CICLE
SUPERIOR
Els alumnes de sisè de Primària es van
convertir en actors i actrius teatrals per
unes hores. Aprofitant la setmana de St.
Jordi i després d’unes quants dies de preparació, van escenificar quatre petites
obres : El dofí d’Arió , La bella dorment, El
foc salvador i T’he enxampat, Caputxeta!.
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A la imatge superior, els guardonats als premis literaris de Cassà; a la inferior,
alumnes de primer d'ESO participant a l'activitat de cuina.
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Evidentment, l’objectiu no era només
la representació en si sinó el treball que
es fa amb l’expressió oral, la gestual, el
treball en equip ... La il·lusió, les ganes i
l’esforç que cadascun dels alumnes hi va
posar, juntament amb la col·laboració de
les famílies, sobretot a nivell de vestuari,
van fer que les escenificacions fossin molt
dignes.
La resta d’alumnes de Primària i també
els més petits d’Educació Infantil, foren
els atents espectadors de les representacions dels seus companys i companyes
més grans.

HEM BATEJAT EN
GALCERAN
Va ser un bateig sonat fet, a més, en un
lloc emblemàtic, no podia ser menys! L’hereu d’en Guifré i l'Ermessenda, ja una mica
crescut, va tenir la cerimònia que es mereixia.
Montserrat fou el lloc triat pel seu creador, el mestre Rossell, per fer-ne la presentació oficial.
Envoltat dels seus pares i molts i molts

En Galceran i la guanyadora del Trofeu de Cassà, Lídia Mateu
amics de tot Catalunya, unes 1000 persones, vestit amb la seva millor roba i molt
ben pentinat, realment feia patxoca veure’l, va estar molt atent i quiet mentre es
desenvolupava el cerimonial. No fou mas-

sa llarg, però sí intens i fins i tot una mica
emocionant. Algú diu que va veure una
brillantor vora els ulls del noi, potser una
llàgrima furtiva s’escapava sense voler.
La Salle estem d’enhorabona. El noi que
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De dimarts a dijous:
de 9 a 1 i de 2/4 de 4 a 2/4 de 8
Divendres, de 9 a 2/4 de 8
Dissabtes de 8 a 6
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Rambla 11 de Setembre, 93
Tel. 972 46 37 96
17244 Cassà de la Selva

I

també
podeu
venir
triar els vostres
regals.
Hi trobareu una àmplia gamma de:
- Productes capil·lars
- Perfums
- Cosmètica
- Bijuteria,
- etc. etc.

a
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tant esperaven els nostres gegants ja ha
estat presentat en públic. No és un noi corrent i vulgar. Ben bé que es fa notar amb
els seus quasi tres metres d’alçada, amb
el seu vestit i la seva estampa principesca. En aquest mateix número de LLUMIGUIA
podem seguir tot el procés de creació del
nostre gegantó.
És clar, de tot això hi ha uns culpables;
un de principal, el seu artífex , Francesc
Rossell i també altres col·laboradors com
la perruquera Carmen Campasol, l’artesà
Ramon Boix, autor de la corona i altres
guarniments i les modistes preferides de
la reialesa: Rosita Fuguet i Maria Carbó.
Sense l’esforç i la il·lusió de tots ells i elles
aquest naixement no hagués estat possible. MOLTES GRÀCIES A TOTS.

L'EQUIP
L'equip de bàsquet del col·legi que ha guanyat la fase territorial del trofeu
Sunny 3x3

FINALISTA

3X3

LA SALLE
DEL SUNNY

DE

DE BÀSQUET

El Pavelló de Sta Eugènia va acollir el
Campionat Provincial Sunny 3x3 organitzat per la Federació Catalana de Bàsquet.
Entre els diversos equips participants, hi
van ser presents dos conjunts del nostre
Centre en la categoria de cadet. Un de
femení format per per Adriana Bosch, Anna
Gelabert, Cristina Menció i Eva Vilà i un de
masculí amb Albert Arderiu, Joan Artigas,
Lluís Jiménez i Jordi Xifra.
Els dos equips van resultar guanyadors
de les dues categories i es van assegurar
la participació a la final del Campionat Nacional que tindrà lloc a Madrid.

COLÒNIES

A CICLE INICIAL

Els alumnes de primer i segon de Primària van marxar un parell de dies de colònies.
Els nens i nens de P-3 regalen un recull de dibuixos a Ariadna Ruiz, que ha
L’experiència sempre és gratificant per
estat uns mesos entre nosaltres.
la majoria d’alumnes, malgrat que hi ha
algun sospir i plor per estar uns dies sense els seus pares.
Enguany han anat a can Sans de Fallines , al poble de
QUIROMASSATGE,
Viladasens, un dels més petits de la nostra comarca; però
OSTEOPATIA,
també un dels que té l’entorn més agraït per a passar-hi uns
dies.
QUIROPRÀXIA,
Malgrat que el temps no els acompanyà massa, van poMASSATGE
der fer algunes de les activitats que tenien programades,
ESPORTIU,
basades principalment en el coneixement de l’entorn, els
boscos i els animals que hi viuen. Això sí, sempre amb la
RECUPERACIÓ
companyia d’un expert , simpàtic i misteriós indi que els
FUNCIONAL
ensenyà una gran part del seu territori.
No cal dir que una de les coses que més els va agradar
fou el poder dormir i compartir l’habitació amb els altres nens
CIRCULACIÓ - CIÀTICA
DISTENSIONS DE LLIGAMENTS
i nenes del curs. Cansats, però també satisfets, van tornar a
DIGESTIU
PROTUCCIÓ DISCAL
casa amb el record d’uns dies diferents de bona companyonia entre tots i totes.
ARTROSIS-REUMA
LESIONS ESPORTIVES

DOLOR MUSCULAR
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