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DIES ESPECIALS 

Els darrers dies del 2020 a l’escola són molt intensos i  ben atapeïts d’activitats 

de Nadal! És el rau-rau de petits i grans, l’última setmana abans de l’aturada 

per les vacances nadalenques. 

 

Infantil i cicle inicial de primària 

El dia 10 de desembre, els de cicle inicial van anar a buscar el Tió fora de 

l’escola. Un cop el van trobar, cada classe el va instal·lar a l’aula en un lloc 

privilegiat per vigilar si s’anava menjant tot el que li posaven. I, el dia 17, 

finalment, el van fer cagar per grups! I, encara que aquest any portés 

mascareta déu-n’hi do el que va cagar! Uns jocs gegants i unes piruletes d’allò 

més bones. 

La darrera setmana els alumnes d’Infantil i Cicle Inicial de Primària van estar 

tramant alguna cosa, només sabíem que havien d’anar de negre. Divendres es 

va destapar la sorpresa, van sortir de l’escola cap a casa disfressats d’arbre 

(P3), estrella (P4) i regal (P5) amb la postal de Nadal. En aquesta postal hi 

havia un codi QR on es va poder visionar el Concert de Nadal que havien anat 

a gravar dies enrere a la Torre de la Força! 

Divendres vam rebre la visita del patge reial a la nostra escola. Vam poder  

entregar-li la carta i saludar-lo. Podeu veure aquí les fotos. I per esmorzar 

xocolata amb xurros acabats de fer!  

Finalment, avui dia 21 han vingut disfressats de pastorets i pastoretes per 

ballar una estrofa per classes de la cançó Tres a la muntanya. Com han xalat! 

Primària 

El divendres 18, vam començar el dia amb una bona xocolatada ben calenta i 

boníssima. Tot seguit, cada classe va fer la celebració de Nadal per grups, 

proposada per l’equip de Pastoral.  

El darrer dia, avui dilluns 21, cada classe ha preparat, pintat o muntat unes 

titelles nadalenques amb les què han representat els Pastorets. Abans de plegar 

tots els alumnes s’han endut a casa l’àlbum de Nadal: un recull de tota la feina 

que han fet al llarg del trimestre per ensenyar a la família tot el que han après. 

Secundària 

El dia 18 de desembre, vam gaudir de la xocolata amb xurros i a la classe de 

tutoria es va fer la pregària de Nadal proposada per l’equip de Pastoral. 

Avui dia 21, hem començat l’escola a les 8.30. Cada classe s'ha traslladat a la 

zona on s’han fet les activitats de Nadal: Font dels Enamorats (1r), Rectoria 

Vella (2n ), Turó de la Mare de Déu (3r) i Pont Trencat (4t). Allà han esmorzat 

i tot seguit, els alumnes dividits per grups han hagut de crear un guió d’una 

escena concreta dels Pastorets i gravar-la amb el mòbil. En tornar a l’escola, 

s’han visionat les escenes i s'ha escollit la millor de cada classe. Posteriorment, 

es farà el muntatge de tota l’obra dels Pastorets. 

Escola 

El pessebre que la comunitat educativa ha volgut oferir al poble s’ha anat 

muntant al llarg de la setmana als balcons de l’escola. Tot l’alumnat ha participat en la seva confecció: es tractava de pintar 

https://www.youtube.com/watch?v=uJNEmzAEysI&ab_channel=BapMediartv
https://www.flickr.com/photos/sallesantceloni/sets/72157717397297641/


unes figures gegants perquè lluïssin a la façana.  Aquest divendres han quedat 

penjats tots els protagonistes: pastors, dimonis, àngels, els tres reis i la sagrada 

família i fan molt de goig! 

Per acabar, agrair a l’AMPA l’organització, col·laboració i suport en totes 

aquestes activitats. Sense ells la màgia de Nadal a l’escola no seria igual. També 

donem les gràcies a la Xurreria les Nines que van fer de l’esmorzar de divendres 

un àpat molt especial. 

 

COVID 

Acabem el trimestre sense cap nou grup en quarantena. La setmana passada un 

alumne va donar positiu, però com que ja estava confinat, no va caldre fer res 

més. També va donar positiu una mestra de l’escola; el servei d’epidemiologia 

va decidir no confinar cap grup pel poc contacte que havia tingut.  

Un cop més agrair-vos la vostra col·laboració i comprensió.  

 

TROBADA D’ADVENT 

El dilluns 14 de desembre, la Salle Premià  va convidar, com ja és tradició, els 

membres de diferents comunitats educatives a la celebració de l’Advent. La 

covid no ha impedit que  compartíssim aquesta trobada i que ens volguéssim 

transmetre molts bons desitjos per Nadal. De ben segur que seran unes festes 

diferents per a tothom i potser un xic complicades per a alguns. Malgrat que 

ens veiéssim a través de la pantalla d’ordinador, ens vam sentir propers a la 

videoconferència. 

 

PROVES DE RECUPERACIÓ 

Del 14 al 16 de desembre es van desenvolupar els exàmens de recuperació de la 

1a avaluació per als alumnes de secundària. Avui s’han  lliurat els butlletins. 

REMODELACIÓ VESTUARI 

Durant els darrers dies s’ha canviat el sostre del vestuari dels nois. S’ha aprofitat per posar aïllament i canviar l’ il·luminació.  

MINIPESSEBRES 

L’AMPA ha repartit un detallet a tots l’alumnat que han participat al concurs de minipessebres. I uns premis als guanyadors/es:  

INFANTIL CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR ESO 

Aleix Vallespí P5A 

Nara Arenas P4A 

Ferran Morgade 1r.B Iker Sánchez 4t.A Joan Castella 6èB Quim Álvarez 2ESOB 

Jana Santaeugènia 1ESOA 

PETITS VALENTS 

Un cop més heu desbordat la paradeta dels petits valents amb la vostra solidaritat. 960€ que aniran a Sant Joan de Déu pel 

càncer infantil. Moltes gràcies! 

 
 

 

Els perills 
d’hiperregalar – “Ara  

Criatures” 

 

 

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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