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SETMANA DE LA CIÈNCIA
L’aigua, aquest bé tan preuat, ha estat el fil conductor de la setmana
científica a l’escola.
A l’etapa d’infantil, han fet un experiment nou cada dia: L’aigua que
camina sense caure, L’arc de Sant Martí, Fem lava de colors i La màgia
dels colors. Les cares dels petits científics quedaven ben sorpreses en
comprovar que els experiments els funcionaven!
A primària, van veure uns vídeos documentals i van realitzar un
experiment per tancar la setmana d’una branca de la ciència, com per
exemple la cromatografia.
A secundària, en els 10 minuts de la reflexió diària, s’ha comentat una
reflexió d’homes i dones científiques i s’ha recordat la rellevància
d’aquestes darreres en el món de la ciència. Igualment, alguns grups
cooperatius han analitzat una fake-new per fomentar l’esperit crític i es
va visualitzar un documental sobre l’aigua.

AVALUACIONS A INFANTIL I RECUPERACIONS A
SECUNDÀRIA
Aquesta setmana va tocar el torn dels més menuts de l’escola per fer les
valoracions de com havia anat el 2n trimestre, Efectivament, el dilluns 22
de març, el claustre de mestres d’infantil va fer les avaluacions de tota la
mainada.
En l’etapa de secundària, es van programar les recuperacions de la 2a
avaluació els dies 22, 23 i 24 de març. El divendres 26, ja tenien els
resultats d’aquestes proves, abans de les vacances de Setmana Santa.
També el divendres, es van lliurar els butlletins del 2n trimestre als nens
i nenes de primària.
Ela Calaix de Sastre, la revista de l’escola, va arribar a les cases també el
darrer abans de les vacances.

ORIENTACIONS ACADÈMIQUES
Acabat el 2n trimestre, els alumnes de 4t d’ESO ja veuen que la seva estada a l’escola es va acabant, però encara els queden
tres mesos per compartir plegats molts moments abans d’agafar camins diferents. És molt important que cadascú afronti el
seu futur amb ganes i sàpiga triar. Per això s’han estat preparant al llarg de tants anys.
Seguint les orientacions que els oferim, el divendres 19 de març, els representants dels cicles formatius de l’Institut Baix
Montseny van oferir una xerrada presencial als alumnes encara indecisos o interessats en aquests estudis postobligatoris.
Igualment, el dimarts 23 de març, vam convidar els exalumnes Eduard Sánchez, Ot Sibina i Paulina Rugiero, estudiants (antic
i actuals) de l’Institut Arquitecte Manuel Raspall de Cardedeu perquè vinguessin a explicar als alumnes de 4t de francès la
possibilitat de cursar el BATXIBAC en aquest centre. Es tracta dels estudis que combinen el Batxillerat català amb el
Baccalauréat francès i els permet optar a una universitat espanyola o francesa perquè tenen la doble titulació.
Finalment, volem informar-vos que ja està oberta la inscripció al BATXILLERAT DUAL per al curs 2021-22. El dimarts 23 de
març es va celebrar la reunió informativa on van assistir 21 famílies que van apreciar molt el projecte. Actualment, tenim 7
alumnes matriculats en aquest programa, tots ells molt satisfets amb l’experiència i els resultats. Els alumnes d’ESO s’hi poden
incorporar a partir de 2n i obtenen també la doble titulació.

PREMI DE DIBUIX ESCOLAR
Enguany la SIEI (Suport Intensiu a Escolarització
Inclusiva) d'EPO s'ha tornat a presentar al Concurs de
Dibuix Escolar BBVA. Per participar-hi s'ha de llegir un
dels contes proposats, treballar els valors que ens
presenten i finalment fer un dibuix a mode
d'il·lustració del conte.
Aquest any, l'alumna de 2n Nour El Houda ha resultat
guanyadora!
Moltes felicitats, Nour!

SORTIDES I ACTIVITATS
P3: Sortida a can Turró. Santa Maria de Palautordera.
24 de març.
P4: Sortida a la Granja Escola. Santa Maria de
Palautordera. 22 de març.
3r primària
 Sortida a Can Ribas. 4 de març.
 Visita i activitat guiada a la Biblioteca
Municipal l’Escorxador. 23 /24 de març.
4t primària: Ruta guiada pel barri de La Força de
Sant Celoni: una manera molt visual de parlar,
treballar i entendre l’Edat Mitjana a la nostra vila. 12 / 5 de març.
5è primària: Sortida a Sant Guillem el 26 de Març.
6è primària: Sortida a Collformic i Pla del Calma. Coneixement de la fauna i flora del Montseny. 16 de març
4t secundària: Darrera de les xerrades de l’EFEC (Educació Financera a les Escoles de Catalunya) sobre economia
quotidiana. El professional que va venir els va parlar i els va fer reflexionar sobre la publicitat financera i la importància
d’informar-se per decidir. 16 de març.

PREINSCRIPCIONS
El dimecres va acabar el període preinscripció. Hem rebut 65 sol·licituds de famílies que volen formar part de la Salle a partir
del curs vinent. La majoria d’elles com és lògic a P3 i 1r d’ESO, però també per altres cursos d’infantil i primària.
Estem molt contents de seguir tenint una oferta pedagògica atractiva per a les famílies del Baix Montseny. Gràcies a tots els
que les darreres setmanes heu fet d’ambaixadors de la Salle amb amics i familiars.

COVID
Acabem el segon trimestre fent balanç. Des del gener s’han confinat 4 grups, cap de les proves PCR fetes al centre han donat
positiu.

CONTACTE

ENLLAÇOS

Telèfon i Whatsapp
93870265
Correu
santceloni@lasalle.cat
AMPA

Web
Sallenet
Menú
Tiquets menjador

hola@ampalasallesantceloni.com

La intenció positiva –
“Ara Criatures”

Calendari
Fem Xarxa

