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MINIPESSEBRES 

Gran participació en el concurs de minipessebres que ha organitzat l’AMPA: en 

total 55, de P3 a 4t d’ESO. Ens han sorprès molt la diversitat i creativitat, amb 

pinzellades d’humor sobre la pandèmia.  

Estaran exposats durant la propera setmana per als alumnes de l’escola. Si les 

famílies els voleu veure, els trobareu en aquest àlbum . 

 

COVID 

Després d’unes setmanes tranquil·les, hem tornat a tenir resultats positius en 

proves PCR fetes a alumnes de l’escola. Entre dijous i divendres ens han avisat 

de 4 casos en 4 grups diferents. En cap d'ells el servei d’epidemiologia ha 

dictaminat confinament, ni proves PCR als companys del grup perquè el darrer 

contacte va ser el divendres de la setmana passada. 

Cal continuar extremant les precaucions i us recordem que si un alumne/a 

presenta símptomes compatibles amb la COVID no pot venir a l’escola fins a 

24 hores després que desapareguin. Tampoc pot venir al centre si qualsevol 

membre de la unitat familiar està esperant els resultats d’una prova PCR feta 

per tenir símptomes. 

 

HALLOWEEN A LA SIEI D’ESO 

Aprofitant que s’acostava Halloween, els alumnes de la SIEI van fer una 

sortida a la Rectoria Vella on es van disfressar de personatges terrorífics! 

El dia va començar amb una dinàmica de coneixement i cohesió de grup. 

Durant l’activitat, es van poder realitzar diverses fotografies ben originals amb 

el filtre anime. Més endavant, es van treballar els continguts d’aprenentatge 

mitjançant la creació d’un còmic on ells van ser tant els protagonistes com els 

guionistes de la història. Paral·lelament es van filmar les escenes per tenir el 

record d’aquest dia tan especial en forma de pel·lícula. 

 

COL·LABORACIONS EXTERNES 

Agraïm la predisposició desinteressada de l’experta en finances Eva López per 

fer una col·laboració amb els alumnes de 4t d’ESO d’economia. El dimecres 9 

de desembre, els va fer una xerrada explicativa d’un contingut del curs: 

l’estructura i funcionament de les nòmines dels treballadors. Creiem que és 

molt enriquidor comptar amb col·laboracions d’experts en les diverses 

matèries externs a l’escola per donar un toc de realitat al que s’estudia dins les 

aules. Així, l’alumnat és més conscient que la formació acadèmica reflecteix les 

necessitats que trobaran en abandonar l’escola per seguir els seus estudis i, 

més endavant, en el món laboral. 

 

  

https://www.flickr.com/photos/sallesantceloni/albums/72157717253111583


ASSOCIACIÓ A L’ESCOLA  

El grup d'associats i associades  de la Salle Sant Celoni va començar l'any 2004 amb cinc persones. Amb el pas dels anys, ha 

anat variant d'integrants. Ara són un grup de set, que es reuneixen un cop per setmana: la Natàlia Puigdefàbregas (directora 

de la Comunitat), la Lupe Gonzálvez, l'Helena Lagarda, en Raül Garcia, la M. Àngels Laparte, la Montse Carrau i compten amb 

la col·laboració, suport i guia del germà Joan Escalé. 

Ens envien un escrit perquè els conegueu una mica més i que us el traslladem aquí:  

"Fer-nos associats va ser un procés d'empatia i sintonia amb la tasca que els germans de La Salle feien a l'escola. Nosaltres i 

ells, com a educadors i cristians, compartíem una gran quantitat de valors i de formes d'entendre l'educació i el seu compromís. 

Així doncs, ens va semblar que seria un bona idea compartir l'esperit de Sant Joan Baptista de la Salle i fer-ho en comunitat. 

Durant el temps que els germans van estar a l'escola va ser molt fructífer. Tots plegats gaudíem de la seva dedicació i esperit 

de servei, actituds que ens varen motivar a fer el compromís públic d'associació com educadors lasal.lians. 

Ara, no hi ha Comunitat de germans a l'escola i la dinàmica de l'associació ha variat en forma i sentit. L'escola ha tingut i té 

educadors i col·laboradors que han dedicat i dediquen les seves energies a la tasca educativa i que, per diferents raons, han 

cregut que no era la seva opció fer un compromís d'associació públic. Altres, amb inquietuds similars, mantenim el compromís 

públic perquè ens ajuda a formar part d'una comunitat cristiana i perquè volem ser testimonis i referència pública de Sant 

Joan Baptista de La Salle".   

 

ACTIVITATS DEL ”CREIXEM EN FAMÍLIA” PER LES FESTES DE NADAL 

En el context de pandèmia de la COVID-19, és essencial donar-vos suport i oferir unes activitats 

variades adaptades a les mesures de seguretat i higiene. És un espai on els pares i mares podeu 

trobar tota la informació de les diverses activitats que es porten a terme al municipi de Sant 

Celoni. N’hi ha per gaudir en família i d'altres adreçades als adults o als infants i joves. 

Des del Creixem en Família, http://www.santceloni.cat/19752, us enviem les propostes de què 

podeu gaudir aquestes festes de Nadal: 

 Espectacle en família: Cor Roc Escarlata Circus, 19 de desembre 17 i 20 h 

http://www.santceloni.cat/25850 

 

Biblioteca municipal l’Escorxador: tallers, laboratoris de lletres, hora de conte... 

Tota la informació i les inscripcions a: 

https://bibliotecasantceloni.blogspot.com/2017/09/agenda-i-inscripcions.html 

 

FEM XARXA 

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

Nom Telèfon Whatsapp Serveis 

KLSAT´S SABATERIES INFANTILS   937077693 607320658 Sabater (fins al núm. 39)  
 

Trobareu més informació i la resta de negocis al nostre web. 

Si voleu sortir ompliu el formulari. 

 
 

 

Contes de nadal – 
“maresipares.cat” 

 

 

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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