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TEMPS D’ADVENT QUE ENS APROPA AL NADAL
Arriba el temps de preparar el Nadal a l’escola. Enguany seran unes festes com
no les hauríem desitjat cap de nosaltres, però les viurem amb els i les alumnes
amb la major normalitat possible, per tant, amb il·lusió i esperança.
L’equip de Pastoral ens ha preparat una dinàmica amb el Calendari d’Advent
per descobrir dia a dia una acció, pensament o objecte que ens faci somriure,
agrair, compartir o reflexionar sobre el que realment importa a la vida. Al llarg
de les setmanes, també anirem destapant un misteriós regal molt ben
embolicat que no sabem què amaga a l’interior.
L’equip de Missió Compartida va organitzar dues accions:
La sala de professors va aparèixer el dimarts a la tarda adornada amb unes
cartolines adreçades a cada membre de la comunitat educativa: l’Advent dels
Reptes. Eren, efectivament, petites accions per acostar-nos als nostres
companys i companyes. S’han de resoldre en parelles o trios i, un cop resolts,
tindrem premi!
També cadascú ens hem d’ocupar de decorar un element per adornar el nostre arbre de Nadal particular, que presideix
l’escala, al costat dels nostres gegants. En penjar-lo, ens haurem d’adreçar a una persona a qui anirà dirigit i hi escriurem el
seu nom al darrere. Quan es desmunti l’arbre, les persones corresponents rebran el detall que algú va decorar pensant en
elles.
L’AMPA ja ha passat a les famílies un correu per recordar les bases del seu
tradicional Concurs nadalenc de Minipessebres. Us animem a fer Nadal amb
la construcció d’aquest minipessebre amb els infants de casa vostra! Ens
anuncien que hi haurà 7 premis i un detallet per a TOTS els participants! Per a
qualsevol
dubte,
l’AMPA
està
a
la
vostra
disposició
a
hola@ampalasallesantceloni.com. Animeu-vos!
Els membres de la comunitat educativa també fem Nadal quan compartim la
nostra fotografia i la pengem en el Calendari dels Aniversaris instal·lat a la sala
de professors, creat pels mestres del cicle superior de primària. Si coneixem els
natalicis de tots i totes, ens apropem a l’altra persona quan la felicitem. Els
petits detalls són poderosos!

AGRUPAMENT EROL
Tornen!!! Aquesta és la millor notícia que ens vam trobar en el seu Instagram.
Estem contents que es puguin obrir els caus dels dissabtes, per viure plegats
dinàmiques i jocs i descobrir natura. Aquest passat cap de setmana l’educació
en el lleure es va reobrir a Sant Celoni i l’EROL també ho va fer, amb la
responsabilitat i el compromís que han adquirit des del març i l’energia i la il·lusió que fa tants anys que els precedeixen, com
ells van dir.
“Resiliència, tendresa i compromís. Hi érem, hi som. Sempre a punt.” El seu lema resumeix allò que els mou permanentment.

CURSA AECC VIRTUAL 2020
La Junta Local de Sant Celoni de l’Associació contra el Càncer ens ha fet
arribar aquesta proposta de cursa solidària. Enguany, farà l’ AECC en
Marxa (Sant Celoni), en format virtual, els dies 12 i 13 de desembre.
En fem difusió entre vosaltres i tota la comunitat educativa perquè pugui
ser un èxit de participació. Tots tenim algú per a qui córrer o a qui ajudar.
Si entreu a https://www.aeccenmarxabarcelona.org hi trobareu tota la
informació i us hi podeu apuntar! Recordeu marcar Sant Celoni!!!! La
vostra/nostra aportació dona vida! Gràcies!!

PRÀCTIQUES
Donem la benvinguda a l’Ester Olivet perquè ha començat les seves
pràctiques del Màster oficial amb Formació del Professorat de
Secundària. Assistirà a les classes de socials i APS (Aprenentatge i
Servei) i tindrà l’Oriol Pisos com a professor-tutor. Vindrà 4 dies per
setmana i compartirà el nostre claustre 11 setmanes. Esperem que es
senti a gust i l’experiència sigui profitosa per a tothom!
Igual ho fem amb la Sandra Mendoza, que ja la tenim entre nosaltres
com a vetlladora de menjador i que ara està fent les pràctiques de mestra
de primària a 2nA. L’Esther Benito n’és la seva mestra-tutora.
Bona feina i aprenentatge a les dues!!

CAP NEN SENSE JOGUINA
A l’entrada de l’escola hi trobareu una gàbia que poc a poc es va omplint de joguines. Són les que totes les famílies poden
deixar-hi per col·laborar en el campanya de recapte, organitzada per un grup d’APS (Aprenentatge i Servei) de 4t d’ESO.
Necessiten joguines en bon estat per fer-les arribar a aquells nens i nenes que les esperen amb candeletes. Els fareu feliços i
també els seus pares i mares. L’equip organitzador de la recollida s’encarregarà de netejar i posar a punt els presents perquè
Ses Majestats el Reis Mags d’Orient els facin arribar als seus destinataris.
Moltes gràcies per la vostra sensibilitat i col·laboració!

FEM XARXA
Segueixen arribant negocis de famílies de l’escola que volem compartir amb vosaltres:

Nom
ADE ESPORTS
INFINITY by ADE

Telèfon
Whatsapp
938675824 637859272
935174051 637859272

Serveis
Botiga on trobaràs tot per practicar l´esport, primeres marques.
Botiga de moda, per home, dona i jove on trobaràs les últimes tendències

Trobareu més informació i la resta de negocis al nostre web.
Si voleu sortir ompliu el formulari.

CONTACTE

ENLLAÇOS

Telèfon i Whatsapp
93870265
Correu
santceloni@lasalle.cat
AMPA

Web
Sallenet
Menú
Tiquets menjador

hola@ampalasallesantceloni.com

Explicar Contes –
“maresipares.cat”

Calendari
Fem Xarxa

