Juliol’20
Relleus
Després de 10 anys d’una
magnífica feina com a vetllador
i cara visible de casa nostra,
l’Edu Pau ha acceptat un
nou repte professional. Algú
que coneix a tothom pel seu
nom i que destaca per la seva
AMOREVOLEZZA,
sempre
deixa petjada. L’Edu seguirá
vinculat a nosaltres amb les
extraescolars i l’escola esportiva
de futbol.
Donem la benvinguda a l’Albert
Legido com a responsable de
les extraescolars i el menjador.
Ha acabat el seu servei la Mireia
Duart com a coordinadora del
Cicle inicial. Gràcies Mireia pel
teu saber fer. Agafa el seu relleu
amb molta força la Rosa del
Monte.
Gràcies a tots 4 per la vostra
disponibilitat.

EXAMEN DEL COVID 19
Hem acabat un curs atípic. Molt atípic! Un curs que ha posat a prova la nostra
capacitat d’adaptació a un món canviant, ple d’incerteses. Alumnes, pares i docents
hem estat a l’alçada de les circumstàncies i com escola hem superat la prova amb
molt bona nota, com ens heu manifestat molts de vosaltres.
Ha arribat l’estiu 2020 i mentre molts casals de la nostra ciutat tancaven les seves
portes a les activitats, ESTIU ALS SALESIANS s’ha posat en marxa tot fent l’oferta
educativa que podia, donant servei i atenció a més de 300 infants i adolescents que
han trobat aquí un lloc on socialitzar-se, fer amics i seguir creixent en un entorn
positiu de lleure.
Veure algunes imatges del nostre estiu parla per si sol… Cal dir que les mesures
de seguretat que ens imposaven les circumstàncies de la COVID 19 han impedit
l’espectacularitat d’altres anys. Tot i les limitacions s’ha fet una bona feina, enguany
centrada en els grups petits. L’alta ràtio d’atenció nen/monitor ha fet imprescindible
molta feina de voluntaris i molta generositat per part de tots.
Ha estat un gran repte. Un examen que hem superat! Ho hem fet convençuts que
era el que necessitaven els nostres infants i joves de la nostra ciutat! Ho hem fet per
fidelitat a la nostra vocació de servei als joves, i especialment als més necessitats.
Una vocació que ens ve de Don Bosco, que va viure també una situació de pandèmia
al juliol de 1854 a Torí i s’hi va comprometre posant en joc els seus joves, la seva casa
i tots els seus recursos.
Ens queda obert el repte del proper curs. Continuarem fent realitat el lema del curs
SOM 1 posant accent en l’estima de la gent i del planeta terra. Tot un somni a fer
realitat pas a pas.
Ara és el moment de gaudir d’un merescut descans per refer forces i preparar-nos
per a l’aventura del curs 2020-2021.
BON ESTIU!
Narcís Frigola i Ramió
Titular

2020-21

Tornem a entrar a les vostres cases
amb les darreres informacions de
l’escola

REDEFININT L’ESCOLA
Qui ens ho havia de dir que el curs ens portaria un confinament i un motiu d’agraïment!
Confinament, nom masculí singular (de moment): paraula que hem après aquest curs i que vol dir que ens hem de
quedar tancats a casa per motius de força major.
I així va ser. Inesperadament i sense precedents, ens va canviar el context de la vida educativa. Va canviar per
a l’alumnat, per a les famílies i per a l’equip de l’escola. I, tot i les dificultats, ràpidament ens vam adonar que
l’escola seguia viva. Ens va tocar gestionar les incerteses, respondre a necessitats socials i digitals, escoltar
preocupacions: ser-hi. I quedar-nos tancats no va significar aïllats, sinó connectats.
Gràcies, nom femení, sempre en plural: paraula que ja coneixíem però que la resposta a la situació ens ha fet tornar a
utilitzar sovint perquè volem reconèixer els mèrits a les persones.
Gràcies nenes, nois, noies, nens perquè ens heu ensenyat com estar a prop vostre.
Gràcies famílies amb qui hem parlat, famílies que ens heu escrit, famílies a qui no ens ha fet por trucar. Gràcies
equip docent perquè heu vist en la dificultat una oportunitat educativa.
Gràcies equip d’administració i serveis perquè us heu reinventat per fer fàcils les coses. Gràcies AMPA, gràcies
Consell Escolar per les decisions compartides.
Gràcies, fins i tot, a la pandèmia que ens ha fet entendre que educar no és preparar per a una cosa concreta, sinó
que els adults hem d’estar preparats per al que sigui i el nostre alumnat també.
Escola, nom femení singularíssim (quan es tracta de la nostra!): espai d’aprenentatge, d’acompanyament i de creixement
col·lectius, significat que hem reforçat en moments difícils.
Ha estat una emergència sanitària i nosaltres vam entendre ràpidament que també era una emergència educativa. I ens
n’hem sortit prou bé. Segurament perquè, tot i canviar-nos el context, no ens va canviar el rumb: teníem clar què vol
dir ser comunitat educativa, estàvem convençuts de la finalitat i del sentit de l’escola. Aquesta missió compartida va fer
sortir el millor de cada u. Dèiem que érem 1 i, ves per on, la pandèmia ens ha donat un motiu per demostrar-ho.
I per això acabem el curs molt cansats, sí, però tranquils d’haver intuït el que calia i d’haver fet tot el que podíem
fer (i una miqueta més).
I amb aquest horitzó d’incerteses, estem preparats raonablement bé per al proper curs: amb els infants i joves
motivats, els equips forts i les famílies a dins.
Jordi Mauri Solé
Director

CONCERTATS DESCONCERTATS
L’escola Concertada sovint ha estat objecte de comentaris poc ajustats a la seva realitat. Seria bo llegir un article de la
FECC (Fundació Escola Cristiana de Catalunya) fent-se ressò del resultat de l’informe del Síndic de Greuges sobre “EL
COST DE LA PLAÇA ESCOLAR A CATALUNYA”. Creiem important fer-vos-ho arribar. Tot i que és un article tècnic i per tant
complex, és molt precís i ens ajuda a situar la realitat dels recursos de l’escola Concertada i fa palesa la importància del
compromís de les famílies per fer-la possible.
També us convidem a llegir l’article del salesià Josan Montull sobre l’Escola Concertada. És inspirador i molt eloqüent.

ESTIU ALS SALESIANS
300 nenes i nens han omplert d’alegria el silenci de les aules i els patis buits de mesos enrere

Posem el punt final a un altre Estiu als Salesians, l’estiu més
atípic que hem viscut en els últims anys.
Aquest any, l’oferta d’activitats d’estiu ha estat marcada per
la incertesa de la situació actual. Per prudència, no es van
oferir, per primer cop, ni el casalet d’infantil ni el campus
de judo. Decisions dures que s’havien de prendre amb
rapidesa dins el marc de la situació en què ens trobàvem
mesos enrere.
Finalment, l’oferta d’activitats d’estiu ha estat marcada
per la presència de casalets i casal, amb un vessant lúdic i
educatiu, el campus de futbol i bàsquet més les propostes
lingüístiques enfocades als més grans.
En total, gairebé 300 nens i joves d’entre 6 i 17 anys, de
l’escola i de fora, han omplert d’alegria el silenci de les
aules i els patis buits de mesos enrere. El balanç és més que
positiu, gràcies a tots els monitors, educadors i ajudants
que enguany han format part de l’equip, i que en un temps
rècord, han preparat la millor experiència possible, en el
millor dels entorns, i amb la millor companyia.
Recordarem aquest estiu, com l’estiu de les pors i la
incertesa, dels grups bombolla i el gel hidroalcohòlic, l’estiu
de les mascaretes i la distància de seguretat, l’estiu en el
qual teníem un grup de voluntaris desinfectant el material
i els espais, i entràvem a l’escola trepitjant tovalloles amb
lleixiu. L’estiu dels dos metres quadrats, les limitacions
d’aforament i les entrades esglaonades. Però de ben
segur que també recordarem aquest estiu com el dels
retrobaments i no pas el dels comiats.
Tanquem l’escola amb la satisfacció per la feina ben feta.
Estem molt contents que l’Estiu als Salesians segueixi sent
un èxit gràcies a la confiança que les famílies ens dipositeu
per tal de poder seguir educant als vostres fills d’una
manera lúdica i “a la salesiana”.
No volíem no ser-hi, hi havíem de ser, i hi hem estat. Moltes
gràcies per un estiu que mai oblidarem.
Carla Aragonés
Raul Herrero
Edu Pau
-Vídeo resum de l’Estiu als salesians
-Vídeo “Jo sóc com tu 2020”

Activitats extraescolars
Com cada any, el nostre equip d’extraescolars ha dissenyat per al curs 20/21 una oferta àmplia i variada d’activitats per als vostres
fills i filles. Totes les propostes seguiran les mesures de seguretat del pla d’obertura de l’escola, aprovat pel Consell escolar. A les
propostes habituals, aquest curs afegim i recuperem les propostes musicals amb la iniciació a la música i teatre per als primers
cursos de Primària i el combo de l’escola a partir de 5è. (+INFO)
ACTIVITAT
Permanències anglès

CURSOS

DIES

HORARI

P3 - P4 - P5

DL - DX - DV

17:00 - 18:15

Permanències Iniciació al ball

P3 - P4 - P5

DM - DJ

17:00 - 18:15

Acollida matinal

P3 - P4 - P5 - Tot EP

CADA DIA

7:45 - 8:45

Patinatge

P4 - P5 - Tot EP

DM- DJ

17:00 - 18:30

Iniciació esportiva

P4 - P5 - 1r - 2n - 3r - 4t EP

DM- DJ

17:00 - 18:30

Tennis taula

1r - 4t ESO

DL - DJM

17:00 - 18:30

Gimnàstica rítmica

P5 - 1r - 2n - 3r - 4t EP

DL - DC

17:00 - 18:30

P4 - P5 (escoleta de futbol)

DM - DJ

17:00 - 18:45

1r EP

DM - DJ

17:00 - 19:00

2n EP

DM - DJ

17:00 - 19:00

3r - 4t EP

DM - DJ - DV

17:00 - 19:00 o 18:00 - 19:00

5è - 6è EP

DM - DJ - DV

17:00 - 19:00

1r ESO

DL - DT - DJ

19:00 - 20:30

2n ESO

DL - DX - DV

19:00 - 20:30

3r ESO - 4t ESO

DL - DX - DV

19:00 - 20:30

P5 (escola de judo)

DV

17:00 - 18:30

1r - 2n - 3r EP

DL - DX

17:00 - 18:45

4t - 5è - 6è EP

DM - DJ

17:00 - 18:45

1r ESO - 2n ESO

DM - DJ - DV

19:15 - 20:45

3r ESO - 4rt ESO

DM - DJ - DV

19:15 - 20:45

Iniciació al ball

1r - 2n - 3r EP

DL - DX

17:00 - 18:15

Catequesis i grups d'Amics

3r - 4t - 5è - 6è EP

DV

17:00 - 18:00

Combo

3r ESO

DJ

18:30 - 19:30

Let’s start English

1r EP

DM - DJ

17:00 - 18:15

2n fins a 4t ESO

DL - DX/ DM - DJ

17:00 - 18:15
18:15 - 19:00 (a partir de PET)

P4 - P5

DL

17:00 - 18:15

1r - 2n - 3r EP

DM

17:15 - 18:45

4t - 5è - 6è EP

DX

17:15 - 18:45

1r- 2n - 3r EP

DL

17:00 - 19:00

4t - 5è - 6è EP

DL

17:00 - 19:00

Estudi guiat ESO

1r ESO fins a 4t ESO

DM - DX - DJ

17:10 - 18:15

Urban dance

ESO

DM - DJ

17:15 - 18:45

ESO

DS

10:00 - 13:00

Escola de futbol

Club de judo

Salesians English Academy

Robòtica i programació nivell 1

Escola de teatre

Robòtica i programació

Casalet de setembre (del 31 d’agost al 10 de setembre)
Un any més l’escola us ofereix el Casalet de setembre per a nois i noies de 3 a 12 anys (de P3 a 6è de Primària). En horari de matins
(de 8:45 a 13h).
Partirem d’un ambient lúdic que permeti als nostres infants experimentar, jugar, aprendre i raonar amb les diferents activitats
que els proposarem. El tema de fons seran els jocs olímpics i esperem passar uns dies molt especials i agradables mitjançant
tallers, jocs, gimcanes, somriures, remullades i moltes altres activitats I dinàmiques.
Totes les propostes seguiran les mesures de seguretat del pla d’obertura de l’escola, aprovat pel consell escolar.
Aquí podeu trobar més informació.

INFORMACIONS

SETEMBRE
Compra socialitzada de llibres
CM i CS

Gràcies a la col·laboració de la major
part de les famílies, l’AMPA i els joves
d’EcoSalesMat, podrem reutilitzar
més de 300 packs de llibres de català
i castellà. Estem molt contents i volem
compartir- ho amb tota la comunitat
educativa.

Portàtils 1r d’ESO

A les famílies que heu fet efectiu el
pagament del portàtil, el divendres
4 de setembre de 12 a 14 l’empresa
TECMAN us en farà el lliurament al
recinte de l’escola.

Innovamat infantil

A partir del proper curs, tots els
infants d’infantil treballaran l’àmbit
matemàtic
amb
el
programa
INNOVAMAT, impulsat amb l’ajuda de
l’AMPA.

Canvi d’horari l’ESO i BATX

Seguint els criteris del Departament
d’Educació, i per tal de separar al màxim
les entrades i sortides dels alumnes de
l’escola, el Consell Escolar ha aprovat
que durant el proper curs l’horari de
l’ESO sigui de 8:15h a 12:45h i de 14:45h a
16:45h, excepte els divendres, que a
partir d’ara tota l’ESO farà jornada
intensiva de 8:15h a 14:30h.
Els alumnes de batxillerat faran tots els
dies de 8:15h a 14:30h

Actualització de les quotes

El Consell Escolar ha aprovat un
augment de quotes entre el 0,65%
i l’1,06%. Concretament 0,65% a EI,
0,83% a EP, 1,06% a ESO i 0,68% a Batx.
Es mantenen iguals les quotes del
menjador escolar.

Convocatòria de beques
Beques
per
l’ensenyament
postobligatori: Batxillerat i Cicles
formatius. Caldrà estar atents a la web
del “Ministerio de Educación y Ciencia”
per saber quan s’obre la convocatòria
(mes d’agost)

Comandes de llibres
fetes a l’escola

Tots els alumnes
començaran el dilluns
Us informarem amb
condicions i horaris
setembre.

de
l’escola
14 de setembre.
tot detall de
a principis de

REUNIONS DE PARES
Totes les reunions amb les
famílies les farem abans d’iniciar de
curs. Us convocarem amb dia i
hora a finals d’agost.

Cal portar xandall, pantalons i samarreta
propis de l’escola a les etapes d’infantil i
primària. Tot ho podeu adquirir a Bates
Artesania Dorada del carrer de Cuba
número 58, cantonada amb el carrer
Sant Cugat de Mataró.
L’ús de la bata és obligatòria a tota
infantil i a primària, només per les
matèries de plàstica. Es pot portar
qualsevol model, no cal que sigui el
propi de l’escola.

Horaris de recepció/secretaria
RECEPCIÓ:
• Del 31 d’agost al 10 de setembre, de
8 a 14h
• A partir del 14 de setembre, de 8 a
19h
SECRETARIA:
• Del 2 al 10 de setembre, de 9 a 11h
• A partir del 14 de setembre,
dilluns de 15 a 17:30h i de dimarts a
divendres de 8.30 a 11h

Missa dominical
Es reprèn el dia 6 de setembre a les 11.

VENDA DIRECTE:

PAGAMENT ONLINE:

Divendres 4/9 i dilluns 14/9 recollida
de 9 a 13:30h i de 15 a 18h

Els llibres seran lliurats als vostres
fills el primer matí de classe a Infantil
i Primària i el matí del 14/9 a ESO i
Batxillerat

Dilluns 21/9 inciències de 9 a 13h

PRIMER DIA DE CURS

Equipament escolar i roba
esportiva

PLA D’OBERTURA DEL CENTRE

Aquest pla té en compte les indicacions que ens han arribat del
Departament d’Educació en el document “Pla d’actuació per al curs 202021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”. En aquest document
hi trobarem les indicacions pel funcionament de l’activitat escolar en
aquesta situació de COVID-19.
En síntesi, el pla assegura un retorn a l’escola amb la màxima normalitat
possible, amb entrades i sortides esglaonades i portes diferenciades dels
grups estables (grup classe).
Els alumnes d’un grup estable no es podran barrejar amb alumnes de fora
del grup, a no ser que mantinguin les mesures de seguretat pertinents. Per
moure’s dins de l’escola tothom farà ús de la mascareta sempre.

- Pla d’actuació 2020-21
- Planificació d’entrades, sortides i patis
- Símptomes COVID-19
Desitgem un molt bon estiu a tota la Comunitat Educativa i ens retrobem
amb forces renovades per iniciar el repte del nou curs 2020-2021 en aquest
particular context que estem vivint.
Narcís Frigola i Jordi Mauri

