
Estàs a casa

Benvinguts i benvingudes a casa !

Donem la benvinguda al nou curs 2021-2022 amb il·lusions renovades i amb les motxilles carregades 
d’energia. Estàs a casa, ets part de la família lasal·liana i l’essència d’aquest gran projecte que es fa 
realitat gràcies a tu.

Com cada curs, La Salle posa al centre de la seva mirada la missió encomanada pel seu fundador, Sant 
Joan Baptista de La Salle, i aposta per fer de cada una de les seves obres educatives la casa que acull, 
el lloc on les persones creixen de forma integral i des d’una proposta evangelitzadora, gràcies a la 
innovació d’un model educatiu que no es queda en l’ensenyament, sinó que mira cap a l’aprenentatge 
per a la vida. Creiem que l’escola és part de la vida i l’educació la millor de les eines per transformar 
el món.

Som plenament conscients que, tot i les di� cultats superades en aquests últims cursos, els reptes 
continuen estant presents, però això no fa sinó donar-nos més motius per seguir donant passos 
junts. Educadors i educadores, alumnes i famílies seguiu essent els pilars d’aquesta gran casa que 
compartim i en la qual tots i totes tenim un lloc destacat que fa que sigui, a més, la casa dels que 
necessiten una mà estesa.

El compromís de tots els nostres educadors i educadores (docents i no docents), obstinats a ser 
els millors guies en l’educació dels nostres alumnes, fa que cadascun dels infants i joves que viuen 
l’experiència de formar-se a La Salle siguin protagonistes del seu procés de construcció com a persona.

Els alumnes, sobretot els més necessitats, són la raó de ser d’aquesta Institució, i en ells i elles 
posem el focus per aconseguir el desenvolupament de les seves capacitats i habilitats 
sense oblidar-nos del seu creixement com a ciutadans d’una societat que demanda 
persones capaces de fer del món un lloc més just i solidari.

Les famílies, a les quals mai agrairem prou la seva con� ança, deixen a les 
nostres mans el més preuat que tenen, i per això volem que siguin part 
d’aquesta escola que novament es posa en marxa com cada mes de 
setembre.

Benvinguts i benvingudes a La Salle! Benvinguts i benvingudes 
al nou curs !
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