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ENCESA SOLIDÀRIA 

L’amenaça de pluja ens ha obligat a suspendre l’Encesa que estava 

prevista per avui. Esperem poder dur-la a terme el divendres que ve. 

Recordeu que serà en línia, a través del canal de Youtube de l’escola i de 

l’Instagram. 

Avui s’ha acabat la campanya de compra de llantions i només podem dir 

MOLTES, MOLTES GRÀCIES! Ha estat un any rècord: voleu saber 

quants llantions s’han aconseguit? La setmana que ve a l’Encesa 

desvetllarem la incògnita!!! 

 

RECAPTE D’ALIMENTS 

Avui també ha acabat la campanya del recapte d’aliments. Tenim la sala 

d’espera de l’escola plena a vessar de les vostres donacions. La setmana 

vinent ho organitzarem tot en caixes i en farem entrega al Banc dels 

Aliments del nostre poble. Ens emociona molt veure com aquest any, tan 

difícil per alguns, continua viva la flama de la solidaritat en les famílies de 

l’escola.  

 

SUPORT EMOCIONAL 

L’equip de suport emocional va presentar la segona dinàmica adreçada 

als alumnes de primària per fer amb els tutors i tutores. Per als nens i 

nenes de cicle inicial va ser El Dau i l’Oca de les Emocions. En una classe 

de plàstica es va poder desenvolupar per aprendre a gestionar les nostres 

emocions. Igualment per a cicle mitjà, l’activitat va ser el Menjaclosques 

i la Roda de la Vida. 

 

Per als nois i noies de secundària es va proposar La Roda de la Vida 

adaptada al seu nivell. L’equip es va oferir per ajudar a desenvolupar-la. 

D’aquesta manera, els docents i els nois i noies van reflexionar sobre les 

prioritats que se’ls presenten en el seu dia a dia. Van discernir el que és 

capital del que és superflu, van saber distingir allò que realment ens fa 

feliços i van poder aïllar els miratges que ens enlluernen en la societat de 

consum on vivim. 

 

PRIMERA COLLITA 

Els nens i nenes d’infantil estan molt contents de la seva primera collita 

de l’hort!! Hi van plantar, estudiar i etiquetar un reguitzell de verdures 

ben bones (enciam, canonges, cols de Brussel·les, porros i escaroles) i 

han estat aquestes últimes les primeres en poder ser recollides. Menjar 

sa ens farà més forts! 

QUARANTENES 

Segona setmana consecutiva sense quarantenes noves. El ritme de 

baixada general també es visualitza en les escoles. Seguim prenent 

precaucions i vigilant, no abaixem la guàrdia. 

https://www.youtube.com/user/sallesantceloni/videos
https://www.instagram.com/lasallesantceloni/


VOLEU UNA PANERA PER NADAL?  

Us podeu trobar alguns alumnes de 4t de secundària que us ofereixin números 

del sorteig d’una panera de Nadal farcida de bons productes. És un grup d’APS 

(Aprenentatge i Servei) que ha proposat aquesta rifa per promocionar el 

Musical que cada any s’interpreta al seu curs el tercer trimestre. D’aquesta 

manera es faran uns calerons que invertirem en millorar-ne el material. És molt 

positiu que els alumnes s’impliquin d’alguna manera en les activitats en les 

quals participen per fer-se-les seves! 

 

SORTIDES I ACTIVITATS 

3r primària: Sortida als Aiguamolls de l’Empordà. 6 de novembre. 

4t primària: Sortida a les coves del Toll (Moià). 18 de novembre. 

6è primària: Xerrada sobre la socioaddicció a les pantalles, a càrrec de 

l’Ajuntament de Sant Celoni a través de l’associació Tritó. En aquest curs ja es 

poden començar a detectar els casos exagerats d’ús de les tecnologies i estem 

a temps de posar-hi remei. 5 de novembre. 

1r i 2n ESO: Tallers d’Orientació (RUMB) de l’Ajuntament de Sant Celoni, 

els dies 20 i 27 respectivament. Saber posar les bases de l’itinerari vital 

requereix aportar idees amb iniciativa, fer-ne una bona tria, prendre decisions 

personals i en equip. A través del joc i d’unes dinàmiques divertides va quedar 

demostrat. 

4t ESO: Xerrades d’educació financera a les escoles de Catalunya, impartides 

per l’EFEC. Es tracta d’unes interessants sessions d’economia adaptades al 

nivell dels alumnes de 4t que ja fa uns quants cursos que els hi oferim. Se’n 

faran 5, de novembre a març: Administrant els meus diners, Endeutar-se amb 

seny, Els impostos i tu, Finances per a la vida i (In)forma’t per decidir. 

ESO: El 30 de novembre s’inicia la 2a avaluació a secundària. 

 

AUXILIARS DE CONVERSA 

La D’Maya i la Ruby ja porten quasi un trimestre al nostre centre. Els vostres 

fills i filles ja les coneixen de les classes. Si voleu acollir-les durant un trimestre 

a casa vostra, poseu-vos en contacte amb l’Anna Vidal per informar-vos-en. 

(avidal@lasalle.cat). 

 
 

 

Mirada estràbica – 
“Xiula feat Clara 

Peya” 

 

 

CONTACTE 

Telèfon i Whatsapp 

93870265 

Correu 

santceloni@lasalle.cat 

AMPA 

hola@ampalasallesantceloni.com 

ENLLAÇOS 

 Web  

Sallenet 

 Menú  

 Tiquets menjador  

Calendari 

Fem Xarxa 
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