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A l'estiu, obres de reforma al centre
i casalet per als infants
Les grans obres de
remodelació del centre fetes el curs passat han estat complementades enguany amb altres més
senzilles, però igualment
necessàries. Els vestuaris,
que s’havien enderrocat
el curs passat per ampliar
el pati del Parvulari, s’han
construït en una part diferent del col·legi, molt més
a prop del gimnàs i de les
aules de secundària. Així
mateix, els serveis dels
nois s’han canviat de lloc i
modernitzat.
Ha finalitzat la instal·lació de les plaques solars
que proporcionaran l’aigua calenta a diversos
serveis. Ho considerem
un primer pas significatiu
cap a les energies renovables i no contaminants
tot esperant poder-ne posar en funcionament altres en un futur immediat.
La biblioteca ha estat traslladada de lloc
el que permetrà disposar d’una segona
sala per a ús exclusiu dels mèdia: TV, vídeo, DVD i altres activitats similars.

CASALET

D'ESTIU

Organitzat per l’Associació de pares i
mares del centre, un grup de 70 nens/nenes, ben acomboiats per un grup de monitors especialitzats, ha portat a terme durant el mes de juliol i la primera quinzena
de setembre un conjunt d’activitats formatives i lúdiques. Es feien en horari de matí
i tarda amb la possibilitat de poder-se quedar a dinar al Centre.
Les impressions dels menuts són del tot
favorables. I ja sabeu que no solen ama- Dos moments de les tasques de trasllat del monòlit que hi havia en un dels
gar gaire les seves opinions si una cosa patis del col·legi
no els ve de gust. Se’ls veia en tot moment
desbordants d’alegria i plenament participatius. La diversitat d’activitats excloïa tota rutina i cansament. No sé si Casalet és el
JORNADA INSTITUCIONAL LA SALLE A
nom més adient. L’envergadura en temps i en nombre de vaiGIRONA
lets/tes mereixeria ben bé un altre nom.
Cal felicitar l’APA, per la iniciativa i al Grup de Monitors/es i a
El dia 9 del present setembre, tingué lloc a Girona una Jornala cuinera i a la seva ajudant pel treball realitzat amb gran amor
da Institucional La Salle. Reunia tots els components dels diverenvers els infants i amb una qualitat professional notable.
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sos col·legis La Salle de la demarcació: Cassà, Santa Coloma, Palamós, Figueres, a més
de Sant Celoni, de Barcelona.
Es plantegen alguns objectius
a assolir el proper curs i es fan
conèixer les novetats pedagògiques. Hi hagué igualment una
exposició d’interès social feta per
un especialista.
No és menys important la convivència entre els professors
nous i els que ho són de més
antiguitat.

UNA

WEB D'ANGLÈS

QUE VAL LA PENA
En el transcurs de l'esmentada Jornada una de les professores d’anglès del nostre col·legi,
Dolors Llagostera, va presentar
un nou disseny d’una pàgina
web d’elaboració pròpia, en idioma anglès, anomenada “TEACHERS’ SITE” (la
web dels mestres).
L’adreça a internet és: http://
www.geocities.com/dolorsll i està optimitzada per ser fàcilment consultada utilitzant internet Explorer o les versions més
actualitzades de Nestcape. Va destinada
a altres professors/es que imparteixen
anglès a qualsevol nivell. Pretén facilitar
la preparació de les classes aprofitant els
recursos que ens ofereix internet.
S’hi poden trobar un ampli recull d’enllaços que fan referència a jocs i activitats
per fer a classe, embarbussaments, poemes i contes per utilitzar amb alumnes,
cançons, etc., a més d’editorials i revistes
angleses on-line. També hi ha un apartat
dedicat a les festivitats angleses i suggeriments per treballar-les a l’escola.
Altres espais permeten als mestres ferhi aportacions d’activitats que els hagin
resultat útils i que vulguin compartir amb
altres companys.
Una darrera secció permet als alumnes
des d’infantil fins els més grans, de fer
jocs molt interessants per perfeccionar els
seus coneixements d’anglès.
La felicitem per la iniciativa i esperem
que sigui molt visitada. Val la pena.

RESSONS

DE L'ÀFRICA:

GERMÀ

ALBÍ

És coneguda la dedicació ja molt antiga del Germà Albí d'ajuda als immigrants
africans. El trobem en els orígens de l’escola Samba Kubally, de Santa Coloma de
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Els
participants
al casalet
d'estiu van
gaudir
d'unes
jornades
plenes
d'activitats
i bon
ambient.
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Farners encara que, des de fora, no se li
ha volgut reconèixer participació. Posteriorment, ha propiciat no poques activitats amb la finalitat de recaptar diners o
material per les obres que La Salle manté
a Àfrica. I, des de fa dos anys, per demostrar que tot això no era foc d’encenalls, ...
ha anat a compartir amb els seus amics
en la seva pròpia salsa.
Fa una dies, ens han tramès un ampli
document del centre de Tami on treballa.
Fa balanç de les activitats del curs passat
en tots els àmbits de l’escola i assenyala
les que es duran a terme en el present.
Us en fem un breu resum, segurs que us
plaurà saber com es desenvolupa una
obra força original i respectuosa dels hàbits autòctons. Només es proposa despertar la iniciativa dels africans perquè
prenguin en pròpia mà el seu destí amb
més garanties de poder sortir endavant
sense haver de abandonar la seva terra
que estimen tant com nosaltres la nostra.
El nom de l’obra ja és una proclamació
d’intencions: Centre de Formació Rural.
Reuneix famílies senceres. Passaran un
temps al centre on, cada família, disposa
d’una caseta independent on fa vida.
No ha estat fàcil reunir les 12 famílies
que aquest any es beneficiaran d’aquesta formació. Els propis Germans acompanyats per algun nadiu, han hagut de recórrer el territori per convèncer-los.
El Centre pretén donar una atenció
adequada a cada un dels elements familiars:
1- Els fills de les famílies residents.
Els més menuts reben l’atenció de les pròpies mares i els més grandets segueixen
una formació escolar d’acord amb els
seus coneixements i capacitats. En certs
moments, són atesos per les “gardiennes”, jovenetes que, a canvi de la formació escolar i de costura, ajuden els més
menuts i també les mares en petites feines de la casa.
2- Les dones treballen d’acord amb
un programa molt ric, que atén aspectes
bàsics:
Formació acadèmica personal ( llegir,
escriure, expressió oral) i bones dosis de
costura, higiene personal i infantil. Formació sexual – aquest any per primera
vegada juntament amb els homes – . La
salut hi té una molt àmploa presència. Veieu, per exemple, el programa previst per
un del microcursos preposats: Paludisme
i anèmia. Diarrea i higiene. Nutrició. Vacunacions. Alletament matern. Cicle
menstrual.
A estones es dediquen al cultiu del petit
hortet annexat a les cases. Poden disposar de tot el que cullen.
Com a grup, contribueixen al cultiu dels
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El mestre Francesc Rossell i la resta de membres del personal -a sota, amb el
director de l'escola- que van celebrar els 25 anys de treball a La Salle Cassà
camps de l’escola, per tal d’autofinançarse o per distribuir-ne els guanys entre tots
els residents a la fi de l’any.
3 – Els homes. També la formació acadèmica personal hi té una part important.
Les tècniques agrícoles són, sens dubte, els elements que els seran més útils
un cop retornats als seus poblats respectius. Tant per ells com per ensanyar-ho
als qui no han tingut la sort de poder-les
seguir com ells ho fan.
En aquest àmbit hi destaquem: Agricultura i producció agrícola. Les pràctiques són realitzades en els camps de la
pròpia escola. Els cultius i les collites estan subjectes i depenen absolutament de

l’extrema variabilitat del clima. Uns anys
són molt generoses i altres ben migrades
o nul·les . Els principals cultius són el de
la soja, mill, sorgo, blat de moro, arròs...
Altres àmbits de l’ensenyament són els
cursos de ramaderia i animals de granja;
eines del camp i el seu ús. Per cert, no
n’estic massa segur, que a la fi de l’any
poguin endur-se-les als seus poblats.
4 - Per tots - Un altre aspecte molt important és habituar els “stagiaires” (els
residents) a expressar les seves opinions
en públic; fer valoracions crítiques de les
seves actuacions individuals i col·lectives;
saber prendre decisions consensuades.
Com veieu, són elements que els porten
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A dalt, els participants al casalet; a sota, el reconeixement a les noces d'argent al centre per a Montserrat Oliveras i
Dolors Cassà
a un actuar responsable i a posar les bases d'una autèntica democràcia.
En l’informe que us he esmentat al principi, hi ha una nota escrita a mà pel Director del Centre, el Germà Felipe García,
donant les gràcies a tots per les aportacions i el recolzament que han rebut i reben des de Cassà. Ho fem cada any a
través de les campanyes de PROIDE
(PROmoció I desenvolupament) i, en anys
un xic llunyans, ho féu l’Ajuntament, que
prengué al seu càrrec el cost d’un
miniprojecte.
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VINT-I-CINC
DOCÈNCIA AL

ANYS DE

COL·LEGI

En el present 2002, es compleixen els
25 anys de l’inici de les activitats educatives en el nostre centre de 6 professors.
Són el Germà Francesc Basagaña, Dolors Cassà, Assumpció Torrent, Mariona
Olivé, Francesc Rossell i Montse Oliveras.
Han viscut intensament la seva missió
d’educadors amb el reconeixement de la

direcció, dels pares i el que és més significatiu, dels seus alumnes. Són molts els
antics deixebles que, ben sovint , els reten l’homenatge del seu agraïment. Altres
estem segurs que experimentaran aquest
impuls en una o altra circumstància de la
vida; però ja no seran a temps per poderlos-hi palesar.
Els dediquem el nostre homenatge més
sincer. Confiem que seguiran amb nosaltres molts anys més realitzant la seva tasca amb la mateixa eficiència i amb la mateixa acceptació per part de tothom.
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