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UN ANY DE PANDEMIA 

Aquesta setmana es compleix un any del primer decret d’alarma. Aquell decret 

que era per 15 dies, finalment va provocar que l’escola no es reprengués en 

format presencial. 

Al setembre, amb el nou curs, vam tornar a les aules  i 6 mesos després els 

resultats són clars. Aplicant les mesures adequades, podem desenvolupar la 

nostra activitat sense problemes. Complir els protocols minimitza el risc de 

contagi i permet que l'alumnat pugui venir a escola. 

Seguim treballant per oferir una educació de qualitat amb seguretat. 

 

QUARESMA 

Aquestes darreres setmanes estem en època de Quaresma a l’escola. Mirem 

dins nostre, fem avaluació de com fem les coses, tallem cames a iaies que 

porten bacallà, ens fem bons propòsits i renunciem a les coses que no són 

importants. 

La Quaresma ens ajuda a reflexionar sobre les nostres vides i fa que puguem 

reorientar el rumb.  

 

PROJECTES DEL DIA A DIA 

Electric Quiz Board 

Els alumnes de 6è d’EPO han muntat per grups d’ACCA una pissarra elèctrica 

en un projecte a la classe de science. Es tractava de fer una explicació oral sobre 

un dels regnes animals o un dels sistemes del cos humà acompanyada d’un 

PPT. Després, han plasmat els conceptes en la pissarra elaborada amb una 

caixa i amb un circuit elèctric. Els han quedat molt reeixides i totes funcionen! 

Enhorabona! 

 

ExpressArt 

Ja tenim el resultats de l’ExpressArt de 2n d’ESO, el projecte tranversal que engloba les matèries de plàstica, 

educació física i català. Felicitem els alumnes perquè van treballar de valent. Els diferents grups van muntar uns 

jocs de taula molt originals amb les seves instruccions perfectes per jugar-hi. I per poder-ho fer amb l’espai 

necessari, es van desplaçar amb tota la ludoteca creada per ells i elles al pavelló Sot de les Granotes. 

 

PREINSCRIPCIONS 

El dilluns d’aquesta setmana, el dia 15 de març, van començar les preinscripcions per a les tres etapes escolars: 

infantil, primària i secundària. Enguany, per culpa de les restriccions que tots coneixeu, no s’ha pogut obrir l’escola 

als pares i mares interessats en conèixer la nostra proposta educativa. Malgrat aquesta circumstància, estem 

contents de la demanda que l’equip directiu ha rebut. El director, Xavi Català, ha fet més de 50 entrevistes personals 

a les famílies que ho han sol·licitat. Han pogut, igualment, passejar-se pel centre i preguntar el que calgués per 

aclarir dubtes.  

A més, el dissabte 13 de març, les famílies que ho van desitjar ens van poder fer una segona visita. 



 

VOLTA CICLISTA 

Dilluns 22 de març, la Volta Ciclista a Catalunya passarà per Sant Celoni. Es preveu que entre les 15.30h i les 17h, 

uns 200 corredors, 70 cotxes i 60 motos baixin de Santa Fe i entrin per la carretera de Campins, carrer Campins, 

avinguda Hospital, carrer Major i surtin pel carrer Doctor Trueta. A partir de les 12h, estarà prohibit 

l’estacionament als carrers per on passa la volta. 

De les 15.30h a les 16.50h aproximadament, no es podrà circular en vehicle ni es podrà entrar ni sortir dels garatges 

i aparcaments dels carrers per on passa la volta. 

 

AVALUACIONS EPO 

Els dies 16, 17 i 18 de març, el claustre de mestres de primària es va reunir per fer les avaluacions de tots els alumnes 

de l’etapa. Cicle inicial: dia 15; cicle mitjà: dia 16 i cicle superior; dia 17. El final de trimestre està arribant i molts 

dels alumnes estan impacients per veure reflectit en els resultats tot l’esforç que han dedicat a millorar aquest 2n 

trimestre. Esperem que així sigui! 

 

COVID 

Avui han iniciat el confinament les classes de 2nB i 6èA de primària per un cas positiu a cada aula. 

 

App per aprendre 
programació i 

robòtica – “Lighbot” 

 

 

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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