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ENS VISITA EL GERMÀ JOSEP CANAL!

Recordatoris
La setmana passada us vam fer
arribar un formulari per donar
visibilitat als negocis de
membres de la comunitat
educativa. Tenim algunes
respostes però segur que en
falten molts, animeu-vos!
Fa
3
setmanes
vam
documentar tots els objectes
perduts del curs passat en
aquesta galeria de fotos. No ha
vingut ningú a reclamar.
Donem una setmana més per
venir a recollir-los, sinó els
donarem a alguna entitat.

Germà Josep Canal Alavedra

Ja fa més de 12 anys que a la nostra escola no tenim comunitat de germans. En
altres escoles de La Salle, aquestes comunitats continuen vives.
La Salle Sant Celoni forma part del sector Catalunya (25 centres amb 93 germans)
que, al seu torn, forma part del districte ARLEP (Espanya-Portugal) on hi ha més
de 100 centres i 604 germans.
El districte Arlep té al capdavant un germà Visitador Titular, en José Román Pérez
Conde i l’acompanyen 7 germans Visitadors Auxiliars. El del sector de Catalunya
és el germà Josep Canal Alavedra.
El germà Josep va venir el dimarts passat al nostre centre i es va entrevistar amb
alguns dels associats de Sant Celoni. Els associats formen una comunitat lasal·liana
dins de la comunitat educativa de l’escola. Han fet un pas més en el seu vincle amb
la missió de sant Joan Baptista i en segueixen el seu esperit i carisma.
També va poder viure el dia a dia del nostre centre amb les mesures COVID i ens
va felicitar i animar per continuar amb la nostra tasca educativa a Sant Celoni.

QUARANTENES I PROVES PCR
Aquesta setmana vam començar amb la quarantena de P5A el dilluns al vespre.
Dijous al matí i al migdia els va tocar el torn a 4tB i 5èA de primària,
respectivament. Tots ells ja estan seguint les classe en línia.
També s’han realitzat proves PCR a l’escola als alumnes 2nB d’ESO i als de P5A i
4tB. De les dues primeres classes, els resultats que tenim són tots negatius; l’altra
s’ha fet avui mateix i haurem d’esperar al dia de demà.
Una manera ràpida que ens aviseu dels resultats de les proves PCR que feu tant a
l’escola com fora (sobretot si el resultat és positiu) és enviar un missatge de
Whatsapp al telèfon de l’escola (938670265). Encara que sigui al vespre o cap de
setmana, nosaltres en un moment o altre, en tindrem coneixement.
A més, us recordem que les informacions urgents (quarantenes i proves PCR) a
part del correu, les comuniquem pels grups de Whatsapp que l’escola va crear per
a cada classe a principi de curs. Si no hi sou, envieu-nos un missatge per passarvos l’enllaç de nou.

LLENGÜES ESTRANGERES
Els alumnes de 4t de secundària de l’any passat que es van inscriure per fer les proves
oficials de llengua francesa (DELF B1) a l’Alliance Française de Granollers van haver
d’anul·lar el seu examen previst per al juny passat, a causa de la pandèmia. També
hi havia un alumne de 3r d’ESO que es presentava al DELF A2. Les hores de revisió
programades amb professors de l’Alliance també es van suprimir al 3r trimestre i les
van poder seguir en línia al setembre abans de la data de l’examen, que va ser a finals
d’aquest més.
El dia 10 de novembre van sortir els resultats de les proves i han estat molt
satisfactòries per a totes i tots els inscrits.
També felicitem els i les alumnes de secundària i dos de 6è de primària que van
passar les proves de llengua anglesa de la University of Cambridge: KET, PET i FCE

al mes de juny. Aquesta prova es va poder fer amb
normalitat a l’escola, respectant totes les mesures de
seguretat així com les classes preparatòries en línia.
D’un total de 34 inscrits en van aprovar 33.
Enhorabona a tots i totes per l’esforç, que ha estat
recompensat amb un títol oficial!

ELS EXPERIMENTS SÓN DIVERTITS
Els nois i noies de 5è de primària han treballat La Terra
en l’assignatura de medi social. Han fet diversos
experiments per entendre la geosfera (amb ous durs, per
simular les seves capes). Per entendre els canvis en
l’escorça profunda que són els terratrèmols i les
erupcions volcàniques van experimentar amb iogurt
(simulant el magma) i galetes (les plaques tectòniques) i
amb vinagre i bicarbonat, per generar una erupció.
Han aplicat el mètode científic, és a dir han elaborat hipòtesis del que podria passar. Tot seguit han posat en pràctica els
experiments i han elaborat unes conclusions finals. S’ho van passar molt bé mentre aprenien els continguts.

LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA D’EDUCACIÓ, UNA AMENAÇA PER A L’ESCOLA
CONCERTADA
Sota el lema ‘Més plurals, més lliures, més iguals’, en els darrers dies s’ha posat en marxa una campanya arreu de l’Estat per
mostrar la preocupació que tenim des de l’escola concertada amb tot el que pot implicar l’aprovació d’aquesta llei.
Les propostes que contempla la futura Llei Orgànica de Millora de la Llei Orgànica d’Educació (LOMLOE) suposen una clara
reducció progressiva del model d’educació concertada i son un clar atac a la pluralitat del sistema educatiu.
I és que una de les principals mesures que contempla aquesta llei és el fet que serà l’Administració qui s’encarregarà de
distribuir als infants als centres. Garantint així una plena ocupació a l’escola pública. Tot i que des del Govern Espanyol encaren
aquest punt com a una lluita per la igualtat de condicions i la igualtat en l’educació per a tots els infants, aquest xoca
directament amb altres drets fonamentals.
Aquest és el cas del dret que recull La Declaració Universal dels Drets Humans, que proclama el dret preferent dels pares a
escollir el tipus d’educació que s’haurà de donar als seus fills.
Des del punt de vista dels centres concertats, l’aprovació d’aquesta llei repercutirà directament en molts aspectes, com en el
desigual finançament que rebrem, o que la falta d’alumnes ens obligarà anar tancant línies, amb tot el que això suposa en
termes laborals per als treballadors i treballadores dels centres.
És per això que us demanem que us uniu a nosaltres i que ens ajudeu a fer arribar al Congrés dels Diputats el nostre
descontentament amb aquesta situació.
Per fer-ho, només cal que entreu aquí i signeu! A més, en aquest document trobareu un decàleg detallat de què suposa aquesta
reforma de llei!
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