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SETMANA DE CARNESTOLTES 

La setmana vinent celebrem el carnaval a l’escola!!! De dilluns a divendres hem de complir els mandats del Rei Carnestoltes: 

 Dilluns, 8 de febrer: Portar la cara pintada. 

 Dimarts, 9 de febrer: Portar el pijama posat. 

 Dimecres, 10 de febrer: Portar un pentinat estrambòtic. 

 Dijous, 11 de febrer: Portar una sabata diferent a cada peu i uns mitjons llargs per sobre els pantalons. 

 Divendres, 12 de febrer: Disfressa/complements de Superheroi. 

 

EL CURS 21-22 COMENÇA EL NCA 

El proper setembre totes les escoles de La Salle a Espanya i Portugal començaran a aplicar el projecte NCA de P3 a 3r de 

Primària. El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc de referència basat en l’aprenentatge competencial, experiencial, 

transversal, instrumental, social, adaptatiu i, al mateix temps, contextualitzat en cada una de les obres educatives de La Salle. 

Aquesta revolució té en compte la necessitat de transformar pedagògicament la nostra escola, donant al procés d’aprenentatge 

un nou model basat en sòlids principis pedagògics en els quals puguin créixer persones amb capacitat de transformar el nostre 

present i construir el nostre futur. 

 Proposem un projecte que situï l’alumnat en el centre i ofereixi una educació individualitzada, adaptada a les 

necessitats de cada un. 

 Eduquem en la interioritat i en la gestió de les emocions. 

 Respectem els ritmes de desenvolupament i aprenentatge amb l’objectiu d’acompanyar a la persona en el seu 

creixement i formació. 

 Fomentem l’aprenentatge cooperatiu per aprendre a treballar en equip. 

 Anem més enllà de l’aula tradicional, perquè l’espai és un element més del procés d’aprenentatge. 

 Impliquem a la família com un dels fonaments essencials damunt dels quals construïm el nostre projecte. 

 Promovem dinàmiques en el dia a dia on el moviment esdevé una eina important per aprendre en edats 

primerenques. 

 

PRINCIPIS PEDAGÒGICS NCA 

Interioritat: La vida interior és important, per això ens preocupem de desenvolupar la 

qualitat humana que uneix espiritualitat i personalitat. 

Construcció de pensament: El pensament és educable i l’escola ha de fomentar moments 

de reflexió individual i col·lectiva. 

Conducta i activitat autoregulada: L’alumne/a genera hàbits d’aprenentatge autònom i 

l’escola l’ajuda a construir processos naturals i individuals d’aprenentatge com a experiència 

intransferible.  

Ment, cos i moviment: Els espais i el moviment són essencials en el desenvolupament 

cognitiu. Trenquem amb l’aula tradicional, potenciant la creativitat i l’aprenentatge. 

Dimensió social de l’aprenentatge: Ser respectuós amb els altres i participar en les 

pràctiques socials i culturals ens enriqueix. 

 

 

 

 

  



MOMENTS D’APRENENTATGE NCA  

INFANTIL       PRIMÀRIA 

  

 

 

 

 

COVID 

Seguim aquest 2021 sense casos positius a l’escola. Actualment tenim tres mestres en 

quarantena per contacte estret amb un positiu. 

 

DESSUADORA SOLIDÀRIA 

Teniu temps fins diumenge per comprar la dessuadora solidària. Dilluns farem la 

comanda. Quan arribin, les repartirem a les classes. 

 

  

 

 
 

Com fer una disfressa 
de superherois 

casolana – “Fixokids” 

 

 

CONTACTE 

Telèfon i Whatsapp 

938670265 

Correu 

santceloni@lasalle.cat 

AMPA 

hola@ampalasallesantceloni.com 

 

ENLLAÇOS 

 Web  

Sallenet 

 Menú  

 Tiquets menjador  

Calendari 

Fem Xarxa 
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