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Novembre solidari
En aquest període prenadalenc on ens bombardegen
amb
missatges
de
consumisme, obrim un espai
de reflexió a les classes per
parlar de les desigualtats
socials.
Aquestes
accions
de
sensibilització cristal·litzen en
dues campanyes amb molta
visibilitat: l’encesa solidaria i el
recapte d’aliments.
La primera, encarada al
desenvolupament de països
amb greus mancances en
atenció als infants i joves. La
segona a cobrir les necessitat
més bàsiques de les famílies
del nostre entorn.
Entre tots eduquem ciutadans
compromesos!

SETMANA PREVENCIÓ RESIDUS
La setmana vinent a nivell europeu es celebra la setmana de prevenció de residus. A
l’escola hem anat fent algunes accions relacionades amb el tema:

S’han instal·lat al pati gran i al pati d’infantil contenidors amb senyalització
específica del tipus de residu a dipositar.


S’està fent formació als alumnes per a fer una correcta separació de residus.


A les zones comunes dels treballadors de l’escola, també s’han senyalitzat els
diferents tipus de papereres; s’han eliminat els gots i culleretes de plàstic de la
màquina de cafè i s’han substituït per compostables.
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Actualment a l’escola es recullen els següents tipus de residus:
Paper i cartró: classes i despatxos
Envasos: pati
Matèria orgànica: classes d’infantil i sala de professors
Piles i bateries: sala d’espera
Taps de plàstic: sala d’espera

Per acabar, també cal destacar la gran quantitat d’alumnes que porten els seus
esmorzars en carmanyoles i porta entrepans. Això, sumat a la utilització de les
ampolles reutilitzables, ens converteix en una escola molt sostenible!!
El millor residu és aquell que no es genera!

Quarantenes i PCR
Aquesta setmana no hem tingut cap quarantena nova. Els alumnes de 4tB de
primària hauran de fer un dia més de quarantena per un positiu en les proves PCR
fetes a l’escola. Tant els de 4tB com els de 5èA acabaran quarantena demà dissabte
i es podran incorporar dilluns.
Encara que el Govern va anunciar que les direccions de les escoles rebríem els
resultats de les proves PCR que es fessin a les escoles, això de moment no és així.
Per tant, recordeu que la manera més fàcil de tenir els resultats és tenir activada “la
meva salut”.

LA SORT ENS ACOMPANYARÀ
Aquest any no podeu deixar escapar la sort que passa pel davant vostre! L’AMPA de
l’escola ens ha fet saber que ja té el número de loteria de Nadal reservat. No us
quedeu sense!! És el 23468. El trobareu a l’administració núm. 1 de Sant Celoni, al
carrer Sant Josep, núm. 22. No hi ha recàrrec addicional. I si ens toca i no tens cap
dècim? Corre a buscar-ne un!!

ENCESA SOLIDÀRIA
Ja tenim a la venda els llantions de l’Encesa. Cada any il·luminen la nostra escola
amb esperança per a qui més ho necessita. Aquesta setmana, a les 9 del matí i a les
3 de la tarda n’heu pogut trobar a la parada del pati cobert. Se n’encarreguen els
membres de l’AMPA amb la col·laboració dels alumnes representants de Pastoral
de 3r i 4t d’ESO (Jorgina Sánchez, Júlia Gurri, Oriol Colomer i Paula

Pleguezuelos). El preu simbòlic d’un euro fa que any rere any siguin moltes les
famílies que s’animen a comprar-ne una bona pila per demostrar el nostre
costat més humanitari. També agraïm a en Ferran Muñoz, la Berta Navarrete,
la Ibana García i la Laia Campillo, de 1r i 2n d’ESO, la seva col·laboració amb
aquesta activitat.
Enguany, els beneficis de la nostra encesa aniran destinats al Projecte Frattelli al
Líban, que inclou l’actuació en dues localitats i dues comunitats diferents (sirians
i iraquians, difícils de barrejar). L'actuació és proporcionar suport educatiu a tots
aquests nens i nenes, per tal que puguin tenir la possibilitat d’accedir al sistema
educatiu libanès. El projecte també inclou tot el material escolar necessari així
com suport psico-social i nutricional.
L’acte de l’ENCESA SOLIDÀRIA tindrà lloc el divendres 27 de novembre i serà
en línia. Podreu seguir-lo en directe des de casa. Us farem arribar l’enllaç aquesta
setmana, estigueu atents!

RECAPTE D’ALIMENTS
La setmana vinent es durà a terme a l’escola la Campanya de Recapte d’Aliments.
Cada curs, en acostar-nos a l’època de Nadal, fem la campanya de recollida d’aliments i productes pel Banc d’Aliments de
Sant Celoni, gestionat per Càritas i Creu Roja entre d’altres.
Per facilitar la recollida i l’empaquetament, hem repartit diferents tipologies de
productes per cada dia.

DIA
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES

DATA
PRODUCTE
23 novembre PRODUCTES D’HIGIENE PERSONAL
24 novembre LLEGUMS, ARRÒS I GALETES
25 novembre LLET i SUCRE
26 novembre FARINA i PASTA
27 novembre LLAUNES i OLI

LA BIBLIOTECA DE SANT CELONI RECULL LLIBRES,
PEL·LÍCULES I MÚSICA PER COL·LABORAR AMB LA MARATÓ
DE TV3
Tothom qui tingui llibres, DVD de pel·lícules o CD i discos de música en bon estat
i els vulgui donar per a una causa solidària, els pot portar a l‘Escorxador,
Biblioteca de Sant Celoni, del 10 al 30 de novembre.
El material recollit es posarà a la venda de l'1 al 19 de desembre i els ingressos es
destinaran a la campanya de La Marató de TV3 d'enguany, que està dedicada a
la Covid-19.
La Biblioteca obre els dimarts, dimecres i dissabtes de 10 a 13.30 h; els dilluns,
dimarts, dijous i divendres de 15 a 20 h, i els dimecres, de 15.30 a 20 h.
Animeu-vos!

LA COLLA GEGANTERA PRESENTA ELS GEGANTS DE SANT
CELONI EN CONFINAMENT
La Colla de Geganters de Sant Celoni va presentar el passat 23 de juliol el conte
Els Gegants de Sant Celoni en confinament. Els beneficis de la compra del conte aniran destinats a Càritas Sant Celoni i Creu
Roja Sant Celoni.
El conte costa 5 euros i es pot adquirir a qualsevol llibreria de la vila, a la Copisteria Sant Celoni i a la Floristeria Fontanillas.
A la següent notícia trobareu més informació.

FEM XARXA
Ja tenim els primers negocis de famílies de l’escola que volem compartir amb vosaltres:

Nom
TALLER MECÀNIC MIDAS
(BLANES)
ASSEGURANCES I GESTIÓ
PERICIAL SANT CELONI
LA BARBERÍA PACO &
CARLOS
SOLACQUA
SCRAPSUS
CDMENDEZ

Telèfon

Correu

678306222 3756@redmidas.com

Serveis
Taller mecànic

673819231 administración@agpsantceloni.com Assegurances i informes pericials
938675601
666023755
659286750
676653624

pacoperruquer@hotmail.com
albertplanas@solacqua.com
juclaso7@gmail.com
contacto@cdmendez.com

Barberia: Talls de cabell i afaitat
Venta o renting de fonts d'osmosi
Àlbums, tallers scrap i candy bar
Reformes integrals i/o parcials

Trobareu més informació al nostre web.
Si voleu sortir ompliu el formulari.

FORMACIÓ FICAT
El professor de l’ESO Cesc Baró va fer el FICAT (formació de La Salle Catalunya) per videoconferència tots els matins de la
setmana passada (9-13 de novembre). Ens ha comentat que ha estat una experiència molt enriquidora i positiva. Es van reunir
30 companys i companyes per tractar temes com la pedagogia de La Salle, la història del nostre fundador o l’ensenyament de
la religió a l’escola, però sobretot per intercanviar experiències en les diferents activitats que van anar realitzant. Esperem que
d’aquí a uns mesos, pugui concloure la formació i aquesta vegada presencialment!
L’Helena Lagarda, la nostra secretària i la representant del sector de Catalunya a la coordinadora de asociados de l’ARLEP, va
participar en la formació el dia 13 de novembre. Va transmetre la seva experiència d’educadora no docent de com es viu a Sant
Celoni la importància de compartir la Missió amb tots els membres de la comunitat. A partir de les dinàmiques que ella
proposava, els assistents, molt participatius, van explicar el que feien a cada escola i com ho vivien. Fem xarxa entre tots els
centres!!

CONTACTE

ENLLAÇOS

Telèfon i Whatsapp
93870265
Correu
santceloni@lasalle.cat
AMPA

Web
Sallenet
Menú
Tiquets menjador

hola@ampalasallesantceloni.com

Setmana de la ciència
– “criatures.ara.cat”

Calendari

