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BEN RETROBATS 

Reiniciem les classes a l’escola aquest mes de gener, amb la il·lusió renovada i la 

confiança que ens dona la feina feta fins ara. Els centres escolars hem demostrat 

ser un lloc segur pel que fa al compliment de les mesures per combatre la covid-19; 

no deixarem de seguir les consignes rebudes de part del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i ens adaptarem al que ens 

recomanin. Continuarem apostant per seguir amb la normalitat de l’escola i per 

celebrar o modificar les nombroses activitats que cada curs estan programades, 

sempre que el coronavirus ens ho permeti.  

També lamentem, però, que algunes ja ens les han anul·lades, com ara les sortides 

a teatres a Barcelona. A més, tenim diverses visites encara pendents de concretar 

esperant l’evolució de la pandèmia en l’etapa de secundària. Igualment, les colònies 

de primària estan reservades per al tercer trimestre, subjectes evidentment, a 

qualsevol canvi que s’esdevingui. 

Comencem la setmana sense casos a l’escola. Tot i això, la situació al nostre país 

torna a ser preocupant.  

Molta salut i molta precaució a tots i totes! 

El dimecres vinent tot el personal de l’escola es farà una prova PCR. Aquestes proves s’estan duent a terme en tots el centres 

escolars. En sabrem els resultats a finals de setmana.  

Aprofitem per agrair-vos a les famílies la vostra gran col·laboració i comprensió davant del curs excepcional que estem vivint. 

I no volem oblidar la fantàstica adaptació i resposta que ha demostrat tot l’alumnat des de l’inici de la crisi sanitària. 

 

SUBSTITUCIONS I ALUMNES EN PRÀCTIQUES 

Donem la benvinguda al mestre Miquel Tresserras que cobrirà la baixa del mestre 

Sam Pereira en l’etapa de primària com a especialista d’anglès i de science. També 

a cicle inicial, el dilluns començarà en Jose Medina, mestre d’educació física que 

substituirà l’Albert Parera a qui donem les gràcies pel temps que ha compartit en 

el claustre de primària com a mestre d’educació física i TIC. Bona sort! 

Igualment, acollim a en Pau Cunillera que s ’ha incorporat al claustre de professors 

de secundària. Està fent pràctiques del Tecnocampus de Mataró d’una menció 

d’Educació Física. Realitzarà 180 hores a l’etapa d’ESO amb el professor Marçal 

Tobias. 

Els desitgem molt bona feina i que es sentin a gust entre nosaltres! 

 

PORTES OBERTES 

Comença el segon trimestre (no el tercer com algun director despistat va anunciar 

la setmana passada) i ja tenim famílies trucant interessades en la nostra escola. 

Estem preparant tot un seguit d’accions per donar a conèixer el nostre centre tenint 

en compte les mesures de seguretat i les anirem posant en marxa a partir de la 

setmana vinent. De totes maneres la millor manera de donar-nos a conèixer, és a 

través vostre. Si sabeu de famílies amb fills/es a la llar d’infants, interessats en 

l’escola, que ens truquin o enviïn un missatge. Estarem encantats d’explicar-los el 

nostre projecte.  

 



OBRES SOCIOEDUCATIVES LA SALLE 

La Salle Arlep (Districte d’Espanya i Portugal) té un centenar 

de centres educatius a tota la península. Entre elles una 

dotzena de molt especials: Les obres socioeducatives. 

Son centres d’acompanyament a col·lectius especialment 

vulnerables com els infants en acollida o els joves migrats. 

Aquest darrer any s’han atès 6600 persones amb l’ajuda de 

180 professionals i 675 voluntaris. 

Estan repartides arreu del territori, però en tenim una de ben 

a prop amb la qual hem col·laborat els darrers anys: la 

fundació Comtal.  

És un orgull formar part d’aquesta xarxa de projectes que 

continua la missió de Joan Baptista ajudant als infants i joves 

més desafavorits. 

 

RECAPTE SOLIDARI 

Aquesta setmana Càritas de Sant Celoni ens ha fet arribar el 

seu agraïment pel recapte d’aliments que vam fer el novembre. 

Va ser un recapte rècord: 

Aliments recollits recapte en kg 

Llet  395 

Sabó  293 

Arros 232 

Pasta 228 

Sucre  177 

Conserves 165 

Oli 158 

Farina 133 

Galletes 122 

Llegum 97 

Varis 11 

  

Total 2011 

 

En una època tan complicada la vostra ajuda arribarà a les famílies més necessitades del nostre entorn. 

 
 

 

Jocs de taula per 
imprimir – 
“print&play” 

 

 

CONTACTE 

Telèfon i Whatsapp 

938670265 

Correu 

santceloni@lasalle.cat 

AMPA 

hola@ampalasallesantceloni.com 

 

ENLLAÇOS 

 Web  

Sallenet 

 Menú  

 Tiquets menjador  

Calendari 

Fem Xarxa 

 

 

https://www.lasalle.es/
https://www.lasalle.es/index.php/31-faqs/general/51-obras-socioeducativas
https://comtal.org/
https://comtal.org/
https://print-and-play.asmodee.fun/es/
https://print-and-play.asmodee.fun/es/
mailto:santceloni@lasalle.cat
mailto:hola@ampalasallesantceloni.com
https://santceloni.lasalle.cat/
https://lasallesantceloni.sallenet.org/
https://santceloni.lasalle.cat/download/menu.pdf
https://tpv.lasallesantceloni.cat/menjadors/llistat
https://santceloni.lasalle.cat/download/calendari.pdf
https://santceloni.lasalle.cat/fem-xarxa-2/

