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DIA DE LA DONA
El dilluns 8 de març, l’escola es va sumar al clam que sorgeix o que hauria de
sorgir de la societat per denunciar les desigualtats existents entre les dones i
els homes d’arreu del món. Sabem que mentre hàgim de reivindicar un fet
d’aquesta magnitud, no s’haurà normalitzat del tot i no podrem deixar d’alçar
la veu en defensa d’una de les injustícies més flagrants.
Un grup d’alumnes de 4t d’ESO, molt conscienciat, va proposar un acte a
l’hora del pati per fer ben palesa aquesta diferència de gènere. Van llegir un
manifest per remoure les ments i fer reflexionar tot l’alumnat de l’ESO, que
ja tenen capacitat per adonar-se del que és just o no. A més, els grups de
Treball Cooperatiu de 4t d’ESO, aprofitant un projecte de llengua catalana
on es va treballar el rètol publicitari institucional, van presentar els seus
cartells originals i els vam veure penjats dels passadissos. Ens recordaven
eslògans tan punyents i evocadors com: No és no, Estem cansades, Les dones
també formem part de la història, Prou o Els drets humans.

ENGLISH DAY
El dimecres 10 de març, vam celebrar l’English Day a l’escola. Ja és una
activitat ben arrelada i esperada pels alumnes. Es tracta de viure una jornada
diferent a través d’un munt d’activitats i jocs en anglès. Enguany, el fil
conductor des d’infantil fins a secundària van ser els Superherois i
Superheroïnes en el món dels còmics. N’hi va haver per tots els gustos:
disfresses, Bingo, Qui és qui, Tabú, jornada esportiva en anglès, kahoots,
vídeos, creacions de Pop Art, creació de vinyetes en línia, Escape Team,
descobrim els enemics dels superherois, creació de logos, jocs de pistes,
endevinem quin heroi ets, creació de les capes del superheroi, PPT, Genially,
gimcanes al pati, ens preparem per ser superherois, etc. Ja veieu que no em vam avorrir ni una mica! Cada curs va
gaudir amb les seves activitats, amb els docents que els vam acompanyar, immersos tots en el món fantàstic dels
còmics.
A les 5 de la tarda, vam arribar al final del dia cansats, per molt satisfets d’haver estat, un cop més, els protagonistes
del nostre aprenentatge!

FIRA ORIENTACIÓ 4t ESO
Avui divendres 12 de març, els alumnes de 4t d’ESO han participat en la Fira d’Orientació, organitzada pel Servei
d’orientació i acompanyament per a joves (RUMB) de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Els alumnes es van inscriure en línia prèviament en el taller o xerrada que més els va interessar segons les
preferències de cadascú. I també segons els itineraris que pensen seguir l’any vinent en els seus estudis
postobligatoris. Algunes de les possibilitats que se’ls van presentar van ser sobre el bosc, mecatrònica, entrevistes
per telèfon i en línia, treball a l’estiu, posar-se en valor, àmbit sociosanitari, àmbit químic, màrqueting, vídeojocs,
tendències del mercat de treball, l’ofici de mestre i xaloc: molt més que un web d’ofertes.

CONCURS LITERARI
Avui, divendres 12 de març, ha estat el torn dels alumnes de 2n i 3r d’ESO que s’han presentat al concurs literari
organitzat per l’empresa COBEGA en castellà (6a edició). Com la setmana anterior, amb el relat en català (43a
edició), els participants es van connectar en línia per poder realitzat el seu escrit durant dues hores. Els desitgem
molta sort i molts premis!!

AVALUACIONS A L’ESO
Arriba la fi del 2n trimestre i amb ella, les avaluacions. Les de l’etapa
de secundària van ser el dilluns 8 de març. Els alumnes han rebut els
butlletins avui divendres 12, amb les notes i les observacions de
professors i tutors per valorar el seu esforç i resultats. També, per
guiar-los, si és necessari, de cara a les recuperacions, que tindran lloc
els dies 22, 23 i 24 de març.

PREINSCRIPCIONS
Dilluns vinent dia 15, comencen les preinscripcions als
ensenyaments d’educació infantil i primària. El dimecres 17 ho faran
per l’etapa de secundaria. Fins al dia 24 de març es poden presentar
les sol·licituds en línia a través de la pàgina web
https://preinscripcio.gencat.cat/.
Les darreres setmanes hem obert l’escola a una cinquantena de
famílies que s’han interessat pel nostre projecte educatiu. Totes han
sortit molt contentes del nostre model d’escola.

XERRADES FAMÍLIES
L’Ajuntament de Sant Celoni reprèn el cicle de xerrades per a
famílies organitzat per les AMPA per aquest 2021. Reprogramen les
xerrades que van quedar pendents el curs passat per culpa de la
covid.
Aquest any el format serà diferent, caldrà una inscripció prèvia a
través de www.santceloni.cat/formularis

FE D’ERRATES
En l’anterior Full vam informar que el divendres dia 5 de març
passat els alumnes de 2n d’EPO es van presentar al concurs literari de COBEGA. En realitat, van ser els de 2n
d’ESO.
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