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UNITS EN COMUNITAT
El dilluns 22 de febrer vam ser una comunitat unida i forta.
No teníem paraules per expressar el dolor i la profunda
tristesa en reunir-nos per recordar la Martina després d’un
dia molt dur.
Els tutors i tutores van acollir els alumnes a primera hora del
matí i van preparar escrits i dibuixos. Al llarg del dia van
baixar al pati interior on es va habilitar una zona per al
record.
Al migdia, tota la comunitat vam compartir una estona de
silenci.
El divendres es va fer un acte als jardins de la Rectoria Vella,
on van participar els alumnes de 5è i les seves famílies.

VISITA EQUIP ANIMACIÓ DEL SECTOR
Aquest dimecres ens ha visitat l’ EAS (Equip d’Animació del
Sector). Van compartir el dia amb nosaltres, el Germà Josep
Canal (Visitador auxiliar de l’ARLEP), el sr. Jordi Jover
(Director de la xarxa d’obres de la Salle a Catalunya), la sra.
M.Àngels Laparte (Delegada de Pedagogia i antiga directora
del centre) i la sra. Isabel Soler (Delegada de Formació i
Identitat).
Es van poder trobar amb diferents membres de la comunitat
educativa i ens van traslladar el seu suport i gratitud per la
nostra tasca.

VAGA 8 DE MARÇ
El dilluns 8 de març alguns sindicats de mestres s’han
adherit a la proposta de vaga general. L’escola estarà oberta
i no es preveu que s’alteri el ritme habitual.

COVID
Aquesta setmana hem tingut el grup de 4tA de primària
confinat pel positiu d’un alumne. Totes les proves PCR fetes
a l’escola han donat negatiu; el dilluns s’incorporen.

ALUMNES EN PRÀCTIQUES
Donem la benvinguda a la Inara Hasanova que està cursant el Màster de professor de secundària en l’àrea
d’educació visual i plàstica. Ha començat les seves pràctiques al costat del seu tutor Cesc Baró. Esperem que li
resulti una experiència enriquidora.

AGRUPAMENT EROL
Tenim una bona notícia par anunciar-vos! El darrer cap de setmana de febrer, les unitats de l’Erol de membres
menors de 12 anys van poder reiniciar les seves activitats de cau. Van fer sentir la seva veu per demostrar el
desacord en contra de les mesures del PROCICAT en l’acte reivindicatiu que van protagonitzar, perquè els majors
de 12 anys no podien tornar l’Agrupament. A partir del cap de setmana que ve, ja s’incorporaran!
No obstant això, els Fredolics van anar fins a la cova del Drac per buscar l’Erolet; els Rossinyols van validar els seus
passaports per poder participar als Jocs Olímpics del 2021 i els Tritons i Salamandres es van quedar a l’escola per
fer la cerimònia d’entrega de les camises. Ben tornats i bons caus!! Sempre a punt!

ACTIVITATS I SORTIDES
1r EPO: Sortida al Cim de les Àligues. Sant Feliu de Codines. 24 de febrer.
2n EPO: Els nens i nenes van fer a l’escola un taller molt especial: els rèptils. En van aprendre molt d’aquests
animals i van poder tocar-los i tot! 25 de febrer.
2n i 3r d’ESO: Vacunes del tètanus i de la meningitis. Els alumnes de 2n es van vacunar el curs que els toca i els
de 3r ho han fet ara perquè l’any passat va quedar anul·lada la possibilitat de fer-ho pel confinament. 22 de febrer.
SIEI d’ESO: Sortida a Cardedeu en tren. L’objectiu va ser fer un recorregut a peu per conèixer les meravelloses
cases modernistes que té aquesta vila.
2n i 3r EPO: Concurs de redacció en català en línia, organitzat per l’empresa COBEGA. Ja us vam presentar els
alumnes participants en el Full 223. Molta sort a tots i a totes!

AJUDA
A
LA
FUNDACIÓ
COMTAL, FES-TE TEAMER!
1€ al mes pot canviar la situació de
vulnerabilitat dels infants i joves de la
Fundació Comtal.
Com pots col·laborar? Registra't a la
plataforma teaming, uneix-te al grup
de la Fundació Comtal, escull una
forma de pagament i fes l'aportació.
Informa't amb més detall, aquí:
http://ow.ly/pcaG50DLTHh

CONTACTE
Telèfon i Whatsapp
938670265
Correu
santceloni@lasalle.cat
AMPA
hola@ampalasallesantceloni.com

ENLLAÇOS
60 magnífics contes
acumulatius,
repetitius i
encadenats ? – “Nati
Bergada”
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