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NOU LEMA:

OBRIM CAMINS
Narcís Frigola (Titular)

Nous camins, nous horitzons. És el moment de dir-vos adéu.

I, com no? Acabem amb una mica de música “CAMINS” que

M’agradaria recordar aquest temps

passat aquí amb un

ens serveix per ambientar el lema del proper curs, i a mi per

somriure. Hi ha tantes coses bones! Tants rostres, noms,

acomiadar-me. “No és senzill saber cap a on has de marxar,

treballs compartits, recerca de nous camins... Per què no

pren la direcció del teu cor. Mai no és massa tard per tornar

repetir-ho una i mil vegades? GRÀCIES!!

a començar, per sortir a buscar el teu tresor. Camins que

Surto veient una escola millor. Un equip engrescat. Ens estem
reinventant. Amb ganes de seguir creixent. Sempre Comunitat

ara s’esvaeixen, camins que has de fer sol, camins vora les
estrelles, camins que ja són nous .”

que aprèn. Aprenents en un camí compartit! Ens volem posar

Obrim camins. És el lema del proper curs. Obrim! Un verb

al dia al dia pedagògicament i pastoralment. Obrint horitzons

en present, o en imperatiu, que ens fa sortir de nosaltres

educatius per a persones que viuen en el segle XXI. Noves

mateixos. Ens fa trencar pors, esbotzar solituds, esmicolar

preguntes, noves respostes. Tot està per fer i tot és possible!

murs! Camins! Inexplorats, plens de sorpresa i d’aventura.

Hem crescut qualitativament i quantitativament. Ha nascut

Camins cap endins de nosaltres mateixos cercant en el cor

un nou gran projecte a l’escola: els cicles formatius. Cicle
formatiu de conducció en el medi natural i lleure. Ah!...
important: aquest cicle ens connecta amb el món de l’esport

de la nostra vida allò que realment l’alimenta. I també camins
cap enfora cercant a l’altre, al conegut, i al desconegut, que
sempre és un germà.

i del lleure, tant d’avui, tant dels joves, tant salesià! Segur

Camins que ens portin al millor de nosaltres mateixos,

que donarà un nou color al conjunt de la casa i farà possible

al millor de la humanitat que ens envolta. Camins de Déu.

sinèrgies d’atenció nostres als infants i adolescents, que

Camins del Regne. Camins de cadascú i camins de tots! Com

fins ara no podíem ni somniar. Noves persones van sumant,

ens diria Don Bosco: AVANTI, SEMPRE AVANTI!

multiplicant el nostre somni. Quanta vida!
Nous espais per a una nova manera de fer escola. La
remodelació dels espais ens disposen a una nova forma de
treballar i concebre la relació educativa. Espais optimitzats,
creació d’una gran sala poliesportiva, grans aules... Crec que
a tots i totes ens fa goig poder ensenyar l’escola. Veniu i
veureu!
Podem mirar el present i futur de la casa amb il·lusió i
esperança. ENS MOU L’ESPERANÇA! Ho hem repetit moltes
vegades.
Un pensament que sempre m’ha agradat de Pere Casaldàliga:
al final del camí em diran: has viscut? Has estimat? I jo sense
dir res obriré el meu cor ple de noms. En aquest cor ple de
noms hi ha Salesians Mataró, amb moltes persones, concretes
i úniques, cadascuna amb la seva peculiaritat i amb la seva
manera de fer. Quina meravella!
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de bell antuvi,
la vida
Jordi Mauri (Director)

viurem
un nou curs i ho farem amb la força d’haver guanyat la partida
a la incertesa que comporta el retorn a una normalitat que feia dos
anys va quedar en suspens, adormida.
recuperant moments que han de tornar perquè ja és hora,
enfortint així tots els recorreguts pedagògics i metodològics amb les
apostes que es van consolidant com els projectes multidisciplinaris,
els ambients i les caixes d´aprenentatge, el treball cooperatiu, la
codocència, les learning stations...

vivim
sentint-nos formar part d’una comunitat educativa que camina
en la mateixa direcció perquè té clar que només plegats millorarem
el món amb la nostra intervenció i això ens farà créixer
en una ciutat, un entorn que ens el fem nostre coneixent-lo,
trepitjant-lo i participant-hi amb el nostre tarannà
els valors que Don Bosco ens va ensenyar per arribar als nostres
alumnes, les persones que s’encarregaran de transformar la societat
en un lloc millor per a tothom

hem viscut
somriures recuperats després de dos anys amagats rere una roba
la intensitat d’una mirada còmplice
tristors i neguits que s’han anat reconvertint en fortaleses
ben atents a les necessitats dels altres i a les nostres
cuidant-nos
estimant-nos
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Relleus

Arriba el moment d’encetar el curs 2022-23. Comencem notificant
novetats molt rellevants respecte a les persones que composaran

Gràcies

el nostre equip humà, sempre la part més important de la nostra

Després de liderar la casa salesiana de Mataró

CASA.

durant 6 anys com a director de l'Obra i Titular

Diem adeu
A l'Aurora Angulo i a l'Anna Romagosa que comencen una nova
etapa vital i han acabat amb força el seu darrer curs com a mestres.
Deixen una gran empremta en alumnes, famílies i l'equip de l'escola.
Aquesta serà sempre la vostra casa.
A la Maria Sans, que després de deixar una bella petjada a la nostra
escola inicia un nou camí com a docent. La Gemma Pavon canvia la
casa de Mataró per engruixir el claustre de professors de Salesians
Sabadell. En Miquel Canal fa un canvi de trajectòria professional i
seguirà vinculat amb l'educació.
Gràcies per la vostra aportació a la nostra escola! Que pugueu
seguir fent la vostra tasca amb la mateixa entrega i encert! Us

de l'escola, en Narcís Frigola continuarà fent els
mateixos rols als Salesians de Rocafort. L'escola
ha crescut en tots els sentits durant la seva etapa
i ha estat la mostra viva del carisma de Don Bosco.
Deixa un gran llegat després de la seva segona
etapa a la casa de Mataró.
Un altre comiat és el d’en Ramon Bosch. Aquests
darrers anys ha acompanyat com a titular a la
Plataforma d'Educació Social (PES Salesians Sant
Jordi) i ha transmés la seva humanitat i el seu
tarannà a l'equip de l'escola des de la confiança.
Ara serà el nou titular de la PES de Girona.

trobarem a faltar.

Donem la benvinguda
Arriba a casa nostra el salesià Sergi Moreno, que assumeix el repte
de cap de Pastoral de l'escola i serà docent a secundària.
Incorporem com a professors a l'Andrea Rodríguez a primària, i al
Roger Llop i la Laura Ramos a l'equip de secundària.

Com queda l’equip per al proper curs?
L'Imma Martínez li passa el llegat de cap d'estudis de secundària
a en David Paniagua. Lideratge pedagògic, acompanyament del
claustre i resiliència, son alguns dels regals que ens ha fet l'Imma
dia a dia durant els seus 6 anys al capdavant de l'ESO, batxillerat
i cicles formatius.
El rol

de la coordinació de cicle/nivell és fonamental a casa

nostra. Al cicle mitjà de primària, l'Albert Jiménez pren el relleu de
la Lídia Llenas. A 2n d'ESO, la Lídia Serra el d'en David Paniagua.
Carol Estudillo, després de 4 cursos de servei i dedicació com

Titularitat de l'Obra Salesiana i de
l'escola

a coordinadora de batxillerat, li passa el relleu a la Mari Luz

S'incorpora a la comunitat dels Salesians l'Antoni

Villarroel.

Vilarrubla, que ve de Sant Boi de Llobregat i serà el

El rol de cap de qualitat és clau per mantenir el rigor i la millora

titular de l'Obra Salesiana de Mataró i el director

continua. L'herència d'en Xavier Peñaroya la segueix l'Albert

de la comunitat dels Salesians de l'escola.

Jiménez. Gràcies a tots dos per la tasca conjunta.

En Joan Pedrola, docent de casa nostra, ha

L'Esther Aguilar serà la nostra referent SAPP de 5è EP a 3r d'ESO,

acceptat el repte de ser el titular de l'escola els

facilitant així les transicions entre etapes.

propers anys. Li agraim la disponibilitat de servei i

La Cristina Sànchez continua la bona feina de l'Òscar Martín com

sabem que hi donarà la seva capacitat de treball,

a cap de pastoral d'EI-EP, i la Georgina Modesto agafa el relleu de

escolta activa i criteri.

A 4t d'ESO l'Imma Martinez segueix la tasca de la Coral Riera. La

la Mònica Gorgas com a referent de pastoral d'Infantil. Gràcies
Òscar i Mònica!
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Organigrama
de l'escola
Titular ESCOLA
JOAN PEDROLA

Administradora
Mª JESÚS VEGA

Director ESCOLA
JORDI MAURI
Consell Escolar

PAS

Coord. Qualitat
ALBERT JIMÉNEZ

Coord. TIC
CARLOS SICÍLIA

Cap de S.A.P.P.
ROSA DEL MONTE

Cap de Comunicació
ARCADI MARTÍN

Secretaria
YOLANDA MARTÍN

Coord. A. Extraescolars

Cap de Pastoral
SERGI MORENO

ÀLEX ROJAS
ALBERT LEGIDO

Cap d’Estudis Secundària
DAVID PANIAGUA

Cap d’Estudis EI/EP
OLGA GOSET

Coordinadora EI

Coordinadora CI

Coordinador CM

Coordinador CS

JUDITH NOGUERAS

NÚRIA HONRUBIA

ALBERT JIMÉNEZ

SANTOS MARTÍNEZ

Coordinador 1 ESO

Coordinadora 2 ESO

Coordinadora 3 ESO

Coordinadora 4 ESO

Coordinadora BAT

Coordinador CFGM

CARLES BUETAS

LIDIA SERRA

ISA CABOT

IMMA MARTÍNEZ

MARI LUZ VILLAROEL

ALBERT LEGIDO

Tutors/es

Departaments

Professorat

Equip directiu

Departament
d’Animació Pastoral

Servei
d’Assessorament
Psicopedagògic

Equip de Coordinació
EI/EP

Equip de Coordinació
Secundària
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01.

Cap a on anem? Objectius per al curs 22 -23
en transformació educativa: volem continuar promovent la millora pedagògica a partir de la reflexió dels equips i de
l'anàlisi de dades, per tal de saber com estem i en què podem seguir avançant. Exemples d'actuacions:
a) a nivell de docents
- Seguim la nostra pràctica educativa a través d’entrevistes de valoració del desenvolupament professional.
- Reflexionem sobre l’acció docent a partir de l’observació entre iguals i amb experts externs.
- Ens formem en educació emocional i competència digital.
- Formulem enquestes de satisfacció.
b) amb l’alumnat
- Treballem amb codocència.
- Ambients d’aprenentatge a Infantil i CI; capses d'aprenentatge a cicle mitjà i superior, learning stations,...
- Activitats i avaluació competencial.
- Treball en equips cooperatius.
- Projectes interdisciplinaris i situacions d'aprenentatge.
- Àmbits humanísticosocial i cientificotecnològic a la Secundària.
- Eixos transversals: expressió teatral i artística, educació emocional i àmbit artístic.
- Itinerari de creixement personal en franges de treball associades a la matèria de religió i a la tutoria.

02.

en identitat salesiana: volem seguir donant a conèixer i promoure el carisma, tot obrint camins: cap endins (la nostra
identitat, la nostra interioritat, qui sóc), cap enfora (cap a la comunitat, com em situo en relació als altres) i cap a la
transcendència (la novetat de Jesús, el seu anunci i la seva missió). Algunes actuacions en aquesta línia:
- Cuidem-nos primer nosaltres per poder cuidar millor els altres.
- Treballem la interioritat i les emocions.
- Propiciem ofertes de lleure en estil salesià com ara són els grups de fe i de voluntariat solidari, VOLSJove,
EcoSalesMat, etc.

03.

com a comunitat d’aprenentatge: volem que tots els membres de la comunitat educativopastoral (alumnat, famílies,
docents, personal d’administració i serveis) siguin partícips d’un projecte educatiu compartit del qual bevem i ens
enriquim mútuament. Algunes pistes són:
- Fomentem mecanismes de participació com ara el consell de delegats.
- Afavorim la interacció entre alumnes dins de la mateixa etapa (apadrinaments lectors) i interetapes
(aprenentatge i servei).
- Obrim l’escola a les famílies: presentació projectes, festes,sortides, testimonis laborals i de vida.
- Proposem activitats col·lectives a nivell d’Obra: campanya de Reis, caminada a Montserrat, Nit Solidària.
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PRIMER ANY DEL SIEI
Aquest curs 21-22 ha estat l’inici d’un gran

Una altra activitat que ens agradaria destacar

repte. Un repte dirigit a fer un canvi de mirada,

ha estat la oportunitat de poder fer una

a donar un pas endavant en la concepció i

sortida amb tots els nostres alumnes a la

l’atenció de la diversitat a la nostra escola.

hípica. Donem les gràcies als nois i noies

Al setembre, vam donar la benvinguda a
un nou recurs SIEI per encetar un procés
de transformació i millora que implica a
tota la comunitat educativa. Vam iniciar el
curs acollint tres nous alumnes que venien
d'altres escoles i incorporant un alumne més

del cicle d’esports per deixar-nos participar
d’aquesta experiència. Això s’ha d’interpretar
com una mostra del treball fet des de SIEI
ja que allò més significatiu del seu dia a dia
a l’escola s’ha dut a terme amb el seu grupclasse.

que ja era a la casa. Com a part fonamental

Acabem el curs molt satisfets amb la feina

d’aquesta acollida podem destacar el paper i

realitzada i contents d’haver acompanyat

l’actitud dels companys i companyes de classe

aquests

juntament amb el treball de la tutora de cada

l’oportunitat de conèixer noves realitats. El

grup.

curs vinent donarem la benvinguda a tres

Durant el curs hem anat fent diverses

infants

que

ens

han

donat

nous alumnes més.

activitats tant per afavorir la seva inclusió

Donem les gràcies a tota la comunitat

a l’escola com la seva pròpia autonomia.

educativa per aquest curs.

Ens agradaria destacar el projecte de l’hort,
realitzat conjuntament amb P5. Aquesta
activitat els ha permès treballar l'observació
de com creixen les plantes i la responsabilitat
de cuidar-les. També a partir d’aquesta
experiència hem pogut treballar aspectes
matemàtics, com mesurar-ne el creixement de
manera periòdica, i aspectes relacionats amb
el procés de desenvolupament de les plantes
i els seus fruits.

Alba Garcia

Manu Pastor

(Mestra d'educació especial)

(Educador SIEI)
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Activitats
EXTRAESCOLARS
Activitat
Acollida

CURSOS

DIES

P3 - P4 - P5 - Tot EP

HORARI

Cada dia

07:45 - 09:00

Play & Fun (anglès)

P3 - P4 - P5

DL - DX - DV

17:00 - 18:15

Multiesports

P3 - P4 - P5

DM - DJ

17:00 - 18:15

Hockey Patins

P3 - P4 - P5

DM - DJ

17:00 - 18:15

DL-DM-DX-DJ

17:00 - 18:30

EP

DM - DJ

17:00 - 18:30

P4 - P5 (escoleta de futbol)

DM - DJ

17:00 - 19:00

1r EP

DM - DJ

17:00 - 19:00

2n EP

DM - DJ

17:00 - 19:00

DM - DJ

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

Iniciació esportiva (Multiesports)
Patinatge

Escola de futbol

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

3r - 4t EP

DV

18:00 - 19:00

5è - 6è EP

DM - DJ - DV

17:00 - 19:00

1r ESO

DM - DJ - DV

19:00 - 20:30

2n ESO

DL - DX - DV

19:00 - 20:30

3r - 4t ESO

DL - DX - DV

19:00 - 20:30

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

P5 (escola de judo)

Club de judo

ESO TECNIFICACIÓ
ESO (INICIACIÓ)

DM - DJ - DV

19:00 - 20:30 (DV: 18:30 - 20)

DL - DX

19:00 - 20:00

3r - 4t - 5è - 6è EP - ESO

DV

17:00 - 18:00

Coral

5è - 6è EP - ESO

DM

17:00 - 18:15

UKELELE

5è - 6è EP - ESO

DJ

17:00 - 18:15

1r - 2n EP

DL - DX / DM - DJ

17:00 - 18:15

3r - 4t - 5è - 6è EP - ESO

DL - DX / DM - DJ

17:00 - 18-15 o 18:15 - 19:00

Catequesi i grups d'amics

Let's Start English
Salesians English Academy

P4 - P5

DL

17:00 - 18:15

1r - 2n - 3r EP

DM

17:00 - 18:25

4t - 5è - 6è EP

DX

17:00 - 18:45

ESO

DS

10:00 - 13:00

Escola de teatre

EP

DL

17:00 - 18:45

Estudi guiat ESO

ESO

DM - DJ

17:00 - 18:15

EP

DX

17:00 - 18:45

Gralla

3r - 4t - 5è - 6è EP - ESO

DL

17:00 - 18:15

Percussió

3r - 4t - 5è - 6è EP - ESO

DL

17:00 - 18:15

Batx - CF - Famílies

DL

19:30 - 20:30

DL - DX

17:00 - 18:30

Robòtica i programació

Urban dance

Gralla Adults
Fronton

ESO
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Estiu als

Salesians

Cristina Sánchez

Àlex Rojas

(Responsable del casal)

(Responsable del casal)

Després d’un curs difícil on mai ens va mancar l’esperança, va arribar el Casal d’Estiu! I per sort, ha
sigut un casal com els que ja coneixíem, d’aquells que no estaven marcats per la pandèmia i que tant
ens agradaven.
Un any més, l’escola s’ha omplert de més de 600 infants i joves acompanyats per 100 responsables
entre monitors, voluntaris i alumnes de pràctiques. Justament aquest estiu hem rebut per primera
vegada als alumnes del cicle formatiu. Després de tot aquest curs de formació on ens han acompanyat
a sortides i activitats esportives, culminen el seu procés formatiu amb nosaltres. Sens dubte ha sigut
una experiència gratificant tant per als infants com per als joves.
Al Casalet d’Infantil, la màgia ens ha ajudat a que tot sigui possible, on el món del circ ens ha acollit
durant aquest més d’estiu. Al Casal de Primària diferents tribus de temps molt llunyans ens han
demanat la nostra ajuda per superar diferents reptes i sens dubte ens n’hem sortit! Al Casal de
Secundària ens deixa una mica la fantasia per centrar-nos en la nostra realitat i treballar tots aquells
valors que ens ajuden a ser bons cristians i honrats ciutadans. I els Campus esportius de Futbol i
Bàsquet (UEM), on han continuat aprenent, creixent i gaudint a través de l’esport a casa nostra.
L’estiu als Salesians ha ajudat un any més a trobar un espai lúdic familiar on compartir i créixer
plegats. Hem tingut moments de trobada amb activitats lliures, i d’altres més guiades, on s’han creat
vincles que ens han permès conèixer-nos més enllà del vessant acadèmic. El clima que s’ha respirat
entre infants i joves, monitors i monitores, ha sigut un any més de família.
Que l’esperança ens empenyi a continuar fent camí plegats.

Vols Jove

Colla Gegantera

AMPA

Els joves som la llavor del canvi, i volem una

Després d'uns anys de pandèmia, tornem

Acomiadem el curs satisfets per la feina

transformació que ens porti a una societat més

amb més força que mai. L'objectiu de la

feta. Un curs en què hem pogut tornar

justa i equitativa. Així ho demostrem diàriament!

colla gegantera d'en Ton és enfortir la

a reprendre activitats aturades per la

Duent a terme les activitats de voluntariat que

relació amb les famílies de la nostra escola,

pandèmia, com sempre, amb l'objectiu

ens fan ser més crítics amb allò que ens afecta

proposant activitats engrescadores.

principal d'acompanyar famílies i alumnes.

Els cercaviles, la rua de carnestoltes, les

Us animem a formar part d'aquesta gran

directament: el canvi climàtic, la igualtat de
gènere, el comerç just i la banca ètica.

colònies, els dinars de germanor o les

casa, amb les minijuntes als diferents

L’acció que fem des de l’escola salesiana de

classes de tabal i gralla son algunes de

actes que s'hi organitzen.

Mataró, demostra que el jovent es mou per

les propostes! Va ser un goig per a en Ton

l’esperança d’un canvi que no ha d’esperar al

compartir amb tot nosaltres la festa de

demà. La Campanya “Em dic Martina i m’agrada

final de curs!

el blau”, la de Reis o la Nit solidària en són un
gran exemple.

Si voleu formar part d'aquesta gran familia
d'en Ton, podeu posar-vos en contacte

El curs vinent reprendrem la nostra activitat,
per seguir generant un espai de sensibilització
per als alumnes i antics alumnes de la nostra
escola.
Arcadi Martín

amb nosaltres.
Jessica Sànchez

Ens retrobem al pròxim curs 22-23 amb
il·lusions renovades.
Bon estiu famílies.
Francesc Gallego
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Informacions
Actualització de les quotes

Horaris
Recuperem els horaris habituals:
- EI-EP: tots els dies 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h
- ESO: dilluns 8:30h a 13:50 i 15h a 17h.

Equipament escolar i roba
esportiva

El Consell Escolar ha aprovat un augment de quotes

dimarts, dimecres i dijous 8:30h a 13h i 15h a 17h

entre el 1,05% i l’1,99%. Concretament 1,19% a EI, 1,08%

divendres 8:30h a 14:50h

a EP, 1,05% a ESO, 1,99% a Batx i 0% a CFGM. Les quotes

- Batxillerat: tots els dies de 8:30h a 14:50h

del menjador escolar es mantenen igual.

- Cicles formatius: entre les 8h i les 15h, segons el calendari
propi.

Equipament escolar i roba esportiva

Portes

Cal portar xandall, pantalons i samarreta propis

- EI: Entrades i sortides pel C/Salesians, Pati Blau.

de l’escola a les etapes d’infantil i primària. Tot

- EP: Entrades i sortides per la porxada, façana principal

ho podeu adquirir a Camacho fabricació tèxtil SL.

- ESO: Entrades i sortides per la façana principal o C/

N’adjuntem l'enllaç de la pàgina web (https://tienda.

Salesians (informació detallada als alumnes al setembre)

camachofabricaciontextil.com/).
Us informem, també, que l’Artesania Dorada continuarà
venent la roba del model antic fins a finals d’existències

Convocatòria de beques

amb un descompte sobre el preu actual del 50%. Sentiu-

Beques per a l’ensenyament postobligatori: Batxillerat i

vos lliures de comprar on us convingui. Cal tenir present

Cicles formatius. Caldrà estar atents a la web del “Ministerio

que l’Artesania Dorada no tindrà totes les talles.

de Educación y Ciencia” per saber si s’ha de fer alguna

L’ús de la bata és obligatòria a tota infantil i, a primària,
només per a les matèries de plàstica. Es pot portar

gestió respecte a la sol·licitud de beca ja feta entre l’abril
i el maig.

qualsevol model, no cal que sigui el propi de l’escola.

Portàtils 1r d’ESO i Cicle superior
Biblioteca escolar
La biblioteca de l'escola estarà oberta de dilluns a
dijous de 17h a 18:15h

A les famílies que heu fet efectiu el pagament del portàtil,
el dijous 8 de setembre d’ 11 a 13 l’empresa TECMAN us en
farà el lliurament al recinte de l’escola.

Inici de curs
Horaris de recepció
Del 29 d'agost al 4 de setembre, de 8h a 14h
A partir del 5 de setembre, de 8h a 19h

Horaris de secretaria
De l’1 al 4 de setembre, de 9h a 11h
A partir del 5 de setembre:
-Dilluns de 15h a 17:30h
-De dimarts a divendres de 8:30h a 11h

Missa dominical
Es reprèn el dia 4 de setembre a les 11h.

El curs 22-23 s'iniciarà el dia 5 de setembre a Infantil i
Primària; el dia 7 de setembre, a ESO, Batxillerat i Cicles
Foramtius.
La darrera hora de la tarda, a EI-EP, faran activitats
d'animació en el lleure i aprenentatge a través del joc
amb monitors vinculats i contractats per l'escola amb la
coordinació de l'equip docent.

Reunions de famílies
- Educació infantil: 1 de setembre a les 18h
- Cicle Inicial (1r i 2n d'EP): 1 de setembre a les 19h
- Cicles Mitjà (3r i 4t d'EP) i Superior (5è i 6è d'EP): 12 de
setembre a les 18:30h
- ESO: 5 de setembre a les 18:30h
- Batxillerat i Cicles Formatius: 6 de setembre a les 18:30h
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Notícies de la web
mataro.salesians.cat

Tots els infants amb les mateixes oportunitats
Publicat el dia 20 de juny de 2022
La Beca Neus Gallego vol ser una resposta solidària de Salesians Mataró per apadrinar les
sortides lúdiques i escolars a aquells nens i nenes que per motius socioeconòmics no poden
gaudir-les. Amb l’aportació de 20€ anuals, crearem un fons que faci possible aquesta petita
gran oportunitat a uns infants que s’ho mereixen més que ningú. [Llegeix l'article]

Manifest a favor de la PAU
Publicat el dia 16 de març de 2022
Àfrica Cosialls (alumna de 1r de Batxillerat)

El divendres dia 11 de març, l’escola va fer un acte commemoratiu per demanar la pau
i recordar totes les persones que pateixen les barbàries de la guerra. Els nois i noies de
primària van llegir un manifest al pati, on es van crear un gran símbol de la pau per dir una
vegada més “No a la guerra”. [Llegeix l'article]

Ajudem-nos entre nosaltres
Publicat el dia 9 de març de 2022
Júlia Morales (alumna de 1r de Batxillerat)

El passat dijous 10 de febrer, més de 40 antics alumnes de l’escola van compartir un espai
de trobada amb l’alumnat de batxillerat, per resoldre dubtes al voltant de la selectivitat i de
les possibles sortides acadèmiques que se’ls presenten. Gràcies als alumni per donar aquest
suport! [Llegeix l'article]

El naixement d’un nou espai educatiu
Publicat el dia 21 de desembre de 2021
Inaugurem el nou espai educatiu de l’escola amb el claustre de mestres i professors. Es tracta
del nou poliesportiu, que aprofita part de l’estructura de l’antic teatre de l’escola. És un espai
magnífic que s’ha recuperat, i que serà d’especial utilitat pee als cursos del nou cicle dedicat
a l’esport i l’educació en el lleure. [Llegeix l'article]

Salesians
Mataró
Curs 2022/23

mataro.salesians.cat

@salesiansMat

