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EL NOSTRE ÀLBUM DE FOTOS EN LÍNIA 

A l’escola ens agrada molt compartir el que fem amb tots vosaltres! Aquest 
any, però, serà més difícil. De totes maneres, sempre podeu fer un cop d’ull 
al que es cou a dins de l’escola a través del nostre compte de Flickr 
Aquesta setmana ja podeu veure les fotografies de la celebració de la 
Castanyada. 
 

POSITIUS I QUARANTENES 

Una setmana més ens hem trobat amb noves quarantenes a l’escola. Dilluns, la 

classe de 2n de primària B, dimecres la de 2n ESO B i dijous la de 3rA de primària. 

Ara mateix, de totes les proves PCR fetes a l’escola no en tenim cap resultat positiu. 

Aquests alumnes continuen les classes per videoconferència. Les quarantenes 

acostumen a ser de 10 dies si els alumnes es fan la prova PCR i surt negativa; si un 

alumne no es fa la prova i se l’havia de fer, la quarantena és de 20 dies. 

Els alumnes que s’han d’aïllar només ells, no la seva classe (per exemple quan 

tenen un convivent positiu però ells no ho són), segueixen les tasques a través de 

l’aplicació Sallenet i el tutor/a en fa un seguiment.  

ARTS PLÀSTIQUES A SANT CELONI 

A partir de demà  7 novembre i fins al 17 de gener trobareu a la Rectoria Vella una 

exposició col·lectiva d’artistes celonins. Entre ells, uns quants membres de la nostra 

comunitat. No us la perdeu! 

 

CELEBRACIONS DE LA CASTANYADA 30 octubre 

Infantil: Al matí, el nens i nenes es van trobar tota l’aula plena de fulles de tardor 

com si es tractés d’un bosc encatifat. Van començar el Bon dia, per tant, parlant 

d’aquesta estació de l’any. Tot seguit, van fer danses i cançons per celebrar la seva 

arribada, i també van deixar volar la imaginació i la creativitat amb d’un taller de 

fang.  

A la tarda, van rebre l’esperada visita de La Castanyera i van sortir al pati a menjar 

castanyes. Gràcies als membres que l’AMPA que les han ben torrades! 

 

Primària:  Els cicles inicial i mitjà van participar en uns tallers sobre la tardor 

durant tot el matí i el cicle superior va marxar d’excursió de tot el dia. Els de 5è, a 

Olzinelles i els de 6è, a l’ermita de Sant Guillem. Una jornada de natura, caminada 

i jocs per compartir. 

A la tarda, el cicle inicial va provar les castanyes al pati i el cicle mitjà va fer la 

sortida a la Font des Enamorats per menjar-se-les, tot gaudint de l’aire lliure.  

 

Secundària: Matinal de convivència. De 1r a 3r van sortir al Sot de les Granotes, 

a la Rectoria Vella, al Turó de la Verge del Puig, respectivament. Van passar el matí 

enfeinat tot participant en unes activitats adaptades per a cada nivell de l’etapa. Van respectar en tot moment les mesures 

 
Fem Xarxa! 

 Sovint l’escola us demana que 

col·laboreu amb tot tipus de 

campanyes i us estem agraïts. 

Avui però volem fer-vos un 

oferiment. Aquelles mares i 

pares que tingueu algun tipus 

de negoci i vulgueu que la resta 

de famílies de l’escola us 

coneguin, ompliu el següent 

formulari. Amb les dades 

crearem un apartat a la pàgina 

web on les famílies del nostre 

centre (més de 500) podran 

consultar els serveis que 

oferiu. Fem més comunitat, 

fem Xarxa! 

 

 

https://www.flickr.com/photos/sallesantceloni/collections/
https://www.flickr.com/photos/sallesantceloni/sets/72157716679101863/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y_w8_cDPcUKqD9PZubf9gQMYZBrT-pVHueTQC-Gjmf5UQ0xHRVJFNjA3NEEwQ1VYTlE3SFJORzdGNi4u


covid, perquè es van separar els grups. El grup de 4t d’ESO va gaudir de les ConFivències. 

Estaven confinats a casa, però això no va impedir que participessin en les activitats 

proposades de joc i reflexió tots plegats amb els professors. El Departament del Pastoral ens 

va proposar una dinàmica d’inici i de final de jornada comuna per a tots. 

Tant grans com petits, quan tenim l’oportunitat de compartir amb companys i docents unes 

estones de convivència ens apropem més al cor de les persones i practiquem la cohesió de 

grup. Ens coneixem millor, per tant, ens comprenem millor. Podem descobrir aspectes dels 

altres que sovint ens queden amagats i els aprenentatges a l’aula també se’n beneficien. 

 

EDUCACIÓ VIÀRIA 4t primària B 

El dilluns 2 de novembre, els nens i nenes de 4t B de primària van fer classe d’educació viària. 

Primer els van fer una xerrada teòrica, on els van explicar els conceptes bàsics per circular i 

després van practicar amb bicicletes, patinets, karts i com a vianants. 

L’activitat la van realitzar en un circuit tancat que simula diferents opcions que es poden 

trobar a la via pública (rotondes, cruïlles, passos de vianants...). 

Aquesta activitat treballa conceptes com el risc, l’anàlisi de les situacions de mobilitat i 

estratègies preventives i actituds i els valors de la prudència, la responsabilitat i la 

consciència de l’altre. 

Tots plegats: alumnes, formadors i mestres diuen que han après moltíssim i s'ho han passat 

molt bé!!! 

 

SORTIDES ESO 

1r: Sortida pedagògica a la natura per recollir bolets i classificar-los. La caminada de 17 Km 

els ha permès gaudir del magnífic bosc veí  i aprendre’n un munt de secrets. Olzinelles. 5 de novembre. 

2n: Sortida a peu guiada al Turó de la Mare de Déu, organitzada per l’associació ambiental Obaga de l’Ajuntament de Sant 

Celoni. L’activitat els ha fet treballar aspectes d’orientació i després han descobert els canvis soferts per l’entorn i han trobat, 

per postres, un imposant niu d’abelles! 5 de novembre. 

 

SORTIDES I XERRADES (OCTUBRE) 

P3: Sortida a can Montcau. La Roca del Vallès. 29 d’octubre. 

P4: Sortida al Circ Petit. Pineda de Mar. 16 d’octubre. 

2n EPO: Sortida al Parc de les olors. Sant Eulàlia de Ronçana. 16 d’octubre. 

3r ESO: Xerrada: Drogodependències, a càrrec de l’associació El Tritó del Baix Montseny . 21 d’octubre. 

4t ESO (EVP): Sessió fotogràfica a la Rectoria Vella. 29 d’octubre. 

SIEI: Sortida de cohesió de grup. 29 d’octubre. 

 
 

 

Llegir en familia – 
“Abacus” 

 

 

CONTACTE 

Telèfon i Whatsapp 

93870265 

Correu 

santceloni@lasalle.cat 

AMPA 

hola@ampalasallesantceloni.com 

 

ENLLAÇOS 

 Web  

Sallenet 

 Menú  

 Tiquets menjador  

Calendari 

 

https://cooperativa.abacus.coop/ca/comunitats/comunitat-cultural/coneixement-compartit-cultural/llegir-en-familia-crea-infants-lectors/
mailto:santceloni@lasalle.cat
mailto:hola@ampalasallesantceloni.com
https://santceloni.lasalle.cat/
https://lasallesantceloni.sallenet.org/
https://santceloni.lasalle.cat/download/menu.pdf
https://tpv.lasallesantceloni.cat/menjadors/llistat
https://santceloni.lasalle.cat/download/calendari.pdf

