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DISFRESSES, SERPENTINES I SETMANA BOJA! 

Avui, divendres 12 de febrer, hem celebrat el Carnestoltes a l ‘escola. 

Aquesta festa tan esperada, sobretot per la mainada petita, no podia 

quedar deslluïda per les restriccions i adaptacions per les mesures 

covid-19. I és que el virus no ens ha impedit participar en la 

Setmana Boja! Efectivament, cada dia, de dilluns a divendres, el Rei 

Carnestoltes de l’Ajuntament de Sant Celoni ens ha convidat a 

seguir un mandat per demostrar que desafiem el seny i ens 

apuntem a la disbauxa!  

El dilluns vam venir amb la cara pintada, amb el permís de les 

mascaretes; el dimarts, amb el pijama posat; el dimecres, amb un 

pentinat ben estrafolari; el dijous, amb les sabates desaparellades i 

el divendres, amb la disfressa que ens ha proposat l’escola: 

superherois i superheroïnes. Petits i grans ens hem sumat a posar 

un toc còmic a la setmana. També vam engalanar les aules i 

l’entrada de l’escola amb motius del Carnaval. Ja se sap que... Per 

Carnaval, tot s’hi val!  

El dijous 11 de febrer, els alumnes d’educació infantil i primària van 

aprofitar el Dijous Gras per sortir a esmorzar o berenar fora de 

l’escola o fer jocs a l’escola mateix. 

I avui, per culminar la setmana, hem vingut disfressats de 

superherois i superheroïnes! N’hi havia de molt treballats! No 

podíem triar disfressa més adient: els herois i heroïnes reals en 

aquesta pandèmia han estat els alumnes de totes les escoles del país 

amb les seves comunitats educatives. Ens hem sabut adaptar 

perfectament a les restriccions, canvis i modificacions imposades 

sense perdre l’energia d’aprendre, ensenyar i passar-ho bé! 

Els alumnes d’infantil i primària han passat el dia de Carnestoltes 

amb activitats i tallers al matí (kahoot de Carnaval, decoració de les 

mascaretes, construcció d’una bafarada gegant, decoració de les 

aules i dels passadissos i coreografies dels superherois).  

A la tarda, hem tingut l’honor de rebre l’Ajudanta del Rei 

Carnestoltes! Ha portat l’animació per totes les aules i la mainada 

li ha ofert les seves magnífiques coreografies. Podreu admirar els 

resultats a les nostres xarxes socials!!! Fan patxoca de veure!!  

Podeu veure part de les fotografies en aquest àlbum 

 

 

  

https://www.flickr.com/photos/sallesantceloni/albums/72157718262183463


POSA’T AL MEU LLOC 

Els nens i nenes de 5è de primària van tenir l’oportunitat de participar en 

l’activitat Posa’t al meu lloc, el dia 11 de febrer.  Aquest taller, promogut per 

l’Ajuntament de Sant Celoni, pretén conscienciar la canalla sobre un tema 

no sempre ben resolt en els nostres pobles i ciutats. Efectivament, el senyor 

Khalid Zerguing de l’Associació ASCA (Associació sociocultural accessible), 

que es mou en una cadira de rodes, els va oferir una xerrada informativa a 

l’aula amb un vídeo i un col·loqui sobre les dificultats que es troben les 

persones amb una discapacitat física. Tot seguit, van baixar al pati per 

practicar la mobilitat amb les cadires de rodes en un circuit muntat per a 

l’ocasió.  Els nens i nenes van aprendre amb l’experiència a posar-se en el 

lloc de l’altre i a sentir empatia. 

 

OBJECTES PERDUTS 

Feu un cop d’ull, són peces del 1r trimestre; les podeu demanar a la Marisol.  

 

MONTQUÍMIC 

El certamen del Montquímic d’enguany es durà a terme, però d’una manera 

molt diferent a la qual estem acostumats, per descomptat. El dia 3 de febrer, 

uns membres de l’organització van venir a enregistrar al nostre laboratori 

els grups participants mentre explicaven els seus projectes. Vam tenir un 

grup d’alumnes de 6è que ho va fer en anglès i tres grups de 2n d’ESO que 

ho van desenvolupar en català. Molta sort a tots! 

Els vídeos estaran penjats al web del Projecte Montquímic del Servei 

Educatiu Vallès Oriental III (Sant Celoni) de la Generalitat de Catalunya. 

 

DESSUADORES 

Ja hem fet la comanda: més de 350!!! Arribaran a finals de mes i les 

repartirem per les classes. Moltes gràcies! 

COVID 

El divendres passat una mestra que estava en quarantena des del dilluns 1 

de febrer, va donar positiu. El dimecres es va fer un cribratge al grup de 3rESO A que va ser l’únic que va tenir 

contacte amb la mestra. Tots els resultats han estat negatius, per tant, el grup no fa quarantena. 

Avui al matí ens han comunicat un cas positiu a P5A. Així doncs, la classe i la mestra estaran en quarantena 10 dies 

i es faran una prova PCR. 

 
 

Quins llibres escollir 
segons l’edat? – 

“Lecxit” 

 

 

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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