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DESSUADORA SOLIDÀRIA
El 2021 es celebren els 110 anys de l’arribada dels germans de la Salle a la vila de
Sant Celoni. Per celebrar-ho, aquest any enlloc de la samarreta solidària de
PROIDE, farem una dessuadora commemorativa de l’efemèride.
Els beneficis de la venda de les dessuadores aniran al Projecte Fratelli que impulsa
la Fundació Proide al Líban.
El cost de la dessuadora solidària és de 20€ i la seva compra es farà online a través
de la botiga virtual de la Salle fins al 7 de febrer. Fixeu-vos bé en la talla quan feu la
compra!! N’hi ha de totes mides, per als alumnes, familiars i exalumnes!
Un cop arribin, repartirem a les classes les dels alumnes i familiars i tindrem a
secretaria la resta de comandes. Si la talla no va bé, es podrà canviar.

AUDITORIA
El dimecres 27 de gener, les tres etapes educatives d’infantil, primària i secundària
i els departaments no docents de l’escola (com direcció, secretaria i administració)
es van sotmetre a l’Auditoria anual de centre. Per acreditar el segell de Qualitat,
cada any passem aquest control. Enguany ha estat la Interna. Els companys i
companyes convocats en van sortir satisfets. Esperem que l’informe de l’auditor, el
sr. Joan Culsan de LS Reus, també sigui satisfactori. Les auditories anuals
controlen els processos i les gestions que desenvolupem i ens empenyen a mantenir
la qualitat del nostre ensenyament i funcionament. D’aquesta manera, podem
oferir als alumnes i a les seves famílies un model d’escola amb el qual creiem
fermament.

PROJECTE COSMOS
Despleguem el projecte COSMOS per atendre millor els alumnes amb altes
capacitats. Està emmarcat dins del PAD (Pla d’Atenció a la Diversitat), del protocol
d’Altes Capacitats de l’escola i per acomplir un dels objectius de PGA (Pla General
de Centre) per al curs 2020-2021. Vol oferir una resposta més enllà de l’aula
ordinària i de les estratègies específiques en els plans individuals de cada alumne,
així com un enriquiment cognitiu a partir dels seus interessos.
El COSMOS es concreta en dues sessions setmanals de treball. L’una, enfocada a
desenvolupar un projecte transversal i l’altra, a potenciar la llengua anglesa.
D’aquesta manera, es pretén millorar la motivació i el rendiment. Hi participen 7
alumnes i s’han creat dos grups: el primer, format per alumnes de 3r i 4t d’EPO i
l’altre, pels de 6è d’EPO a 2n d’ESO.

SWAP FAMILY
Aquesta setmana us volem fer un recordatori d’un projecte que us vam presentar el
trimestre passat: la plataforma d’intercanvi lingüístic Swap family.
Swap family és un lloc de trobada per a famílies que volen practicar o aprendre nous idiomes. Un cop registrats al lloc web,
podeu buscar perfils d’altres usuaris que encaixin amb les vostres necessitats i encetar una relació d’intercanvi, que pot ser de
moltes maneres: conversa, jocs, visites... Les famílies pacten les condicions. El servei no té cap cost.
Podeu contactar amb Swap familiy a través del correu hello@swapfamily.com.

DENIP
“La pau no és solament l’absència de la guerra; mentre hi hagi pobresa, racisme, discriminació i exclusió, difícilment podrem
assolir un món de pau” (Rigoberta Menchú).
Aquest ha estat el punt de partida de la dinàmica que totes les classes de l’escola han fet avui per a celebrar el DENIP, el Dia
Escolar de la No violència I la Pau. Després s’ha passat un vídeo sobre la igualtat per comentar i reflexionar. Per acabar, han
pintat i enganxat uns ninots de paper. Al darrere del ninot, han escrit una paraula o frase que parlava de PAU, d’igualtat de
gènere o de solidaritat.
De dilluns a divendres s’ha treballat la setmana de la Pau a través de les reflexions del dia.

PREGÀRIA COMUNITAT EDUCATIVA
El dilluns dia 25 de gener, els membres de la nostra comunitat educativa que ho van desitjar van fer la trobada mensual a la
capella de l’escola. Es tracta d’aturar-nos uns instants, aparcar el brogit de les aules i compartir reflexions, comentaris o
vivències. En aquest curs tan estrany, s’agraeixen els moments de contacte per sentir que formem part d’aquesta comunitat,
que tenim els mateixos objectius quant a la formació dels nostres alumnes i que ens donem suport els uns als altres.

FEM XARXA
Tenim una nova incorporació! Trobareu més informació al nostre web. Si voleu sortir-hi, ompliu el formulari.

Nom

Telèfon

Correu

Simem metal

671417768 Info@simemmetal.com

Serveis
Fabricació i reparació de serralleria metàl·lica. Muntatge de
construccions metàl·liques i automatismes.

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

