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AUTOMOSTRES DE COVID-19
El dimecres 20 de gener, tot el personal de l’escola es va prendre les automostres per testar la covid-19. Ens va arribar el
material enviat a cada centre escolar per Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i cada professional del centre es
va prendre la mostra seguint escrupolosament les instruccions d’higiene de manipulació en un espai destinat per a tal efecte.
Aquest procediment fàcil i ràpid permet obtenir un test per analitzar-lo al laboratori i fer una PCR de detecció de material
genètic de coronavirus SARS-CoV-2.
Al migdia, es van endur totes les proves fetes. Avui han començat a arribar els resultats, de moment tots els que els han rebut
han donat negatiu.

PORTES OBERTES
El 15 de Març comencen les preinscripcions a Infantil, Primària i
Secundària. Aquest any no podem fer una Jornada de Portes Obertes
amb gran acumulació de gent. És per això que oferim portes obertes
personalitzades a les famílies que estiguin interessades en conèixer el
nostre projecte educatiu.
Poden
reservar
una
entrevista
a
través
del
web
https://santceloni.lasalle.cat/portesobertes/,
per
correu
a
santceloni@lasalle.cat o per telèfon al 938670265.
Podeu veure i compartir el nostre projecte educatiu amb qui creieu
convenient, el trobareu aquí.

SORTIDES I ACTIVITATS
-L’alumnat de cicle inicial de primària (1r: 20 de gener; 2n: 28 de gener) van participar en un taller a l’escola ofert per
l’Ajuntament de Sant Celoni: El secret d’esmorzar bé. La bona educació nutricional és bàsica per al correcte desenvolupament
de totes les capacitats dels infants i joves.
-Els alumnes de 4t de primària A van fer una activitat a la Biblioteca l’Escorxador per potenciar-los el gust per a la lectura el
dia 19 de gener. El 27 hi aniran els de 4t B. Els han explicat el funcionament de l’equipament municipal a través d’un joc que
els ha acostat a l’apassionant món de les lletres i les històries fantàstiques.
Ja sabeu: Llegir ens farà créixer!
-El 18 de gener, els alumnes de 6è de primària van rebre tots i totes la vacuna MACWX, que els protegeix de la meningitis, la
1a dosi de la VVZ (varicel·la) a les noies i la 2a dosi de la mateixa vacuna als nois.

FEM XARXA
Incorporem 4 nous negocis a la nostra xarxa! Trobareu més informació al nostre web. Si voleu sortir-hi, ompliu el formulari.

Nom
Telèfon
Correu
Vico Despatx Arquitectura
Tècnica SCPP
936889633 tecnic@vicoat.cat
Oxigen beauty room
Rob-Lab
Aluminios Óscar

Serveis
Som una empresa dedicada a serveis de
l'arquitectura Tècnica.
Sala de bellesa amb serveis de perruqueria,
938673841 @oxigenbeautyroom
estética, solárium
Botiga fisica i venda on-line de vestuari
938444980 info@rob-lab.com
professional personalitzat
Empresa dedicada a la fabricación y montaje
627959530 info@aluminiososcar.com en aluminio.

ENHORABONA!!!
Felicitem el mestre d’educació física a l’etapa de primària Xavi Agustí perquè ha
publicat un llibre: El Ball del Tenes. Una història a Sant Miquel del Fai. Compartim
el claustre de professors amb en Xavi ja fa un bon grapat d’anys i sempre ens ha
sorprès amb les seves idees sorprenents i activitats originals.
La darrera grata sorpresa ha estat la seva incursió en el món de l’escriptura. Es
tracta d’una obra de ciència-ficció basada en fets verídics i en homenatge a l’Espai
Natural de Sant Miquel del Fai, que ell coneix prou bé. És un llibre del tot solidari
perquè es destinaran els ingressos que se’n derivin a l’ONG de PROIDE i a la
conservació del medi natural.
L’autor ens confessa que la inspiració creativa li va venir aquest estiu estrany de mig
confinament i que és un record al llegat del seu avi, una defensa de la pagesia i de
la memòria històrica i un clam contra el canvi climàtic, a través del fil conductor de
les cançons Michael Jackson. Aquest novel·la constitueix un homenatge a l’avi de
l’autor, Pere Brossa de 91 anys i veí històric de Riells del Fai, i al seu amor per
l’entorn.
El Ball del Tenes compta amb la col·laboració en el pròleg de cares conegudes com
Ada Parellada, Núria Feliu, Gerard Quintana, Tomàs Molina, Mònica Usart, Joan
Escalé i mossèn Manel Torrent, rector de Riells del Fai, entre d’altres. Igualment,
inclou il·lustracions de Mercè Mora, nominada als premis Oscar per la pel·lícula
Chico&Rita, i del riellenc Abel Pujol. També hi ha col·laborat una amiga i ballarina
del Rei del pop, Yuko Sumida Jackson.
Us animem a adquirir aquesta apassionant història del nostre company Xavi! La
trobareu a La Gralla de Granollers, a la llibreria i en línia.

LABORATORI DE LECTURA
Ens fan arribar una proposta per a compartir amb vosaltres: un laboratori de lectura
virtual per demà dissabte 23 de Gener a les 11:00 (compte que al cartell no està ben
posada l’hora). Els interessats en fer el laboratori de lectura , haurien de passar per
la biblioteca a recollir un pack amb material per fer coses xules després del
laboratori! Us hi animeu???

CONTACTE

ENLLAÇOS

Telèfon i Whatsapp
938670265
Correu
santceloni@lasalle.cat
AMPA

Web
Sallenet
Menú
Tiquets menjador

hola@ampalasallesantceloni.com

Gaudeix a casa –
“Abacus”

Calendari
Fem Xarxa

