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XXIX JOCS FLORALS A L’ESCOLA. JUGUEM AMB UN CONTE
El mes d’abril és sinònim de primavera, temperatures més elevades
(encara que aquesta setmana hem tornat a treure els abrics de
l’armari...!) i Diada de Sant Jordi. Per celebrar-la, hem de preparar les
creacions que participaran en el Jocs Florals.
Per això, aquesta setmana, el dimecres 7 d’abril, els alumnes de
secundària han deixat volar la seva imaginació per elaborar les seves
propostes. Es tractava de modificar un conte clàssic per donar-ne una
versió particular. També podien barrejar diferents contes i remodelar-los
amb un to més satíric, humorístic, divertit, seriós o canviar el punt de
vista del narrador o el temps narratiu. Tot s’hi val, quan es tracta de
rumiar la millor manera de plasmar negre sobre blanc el que ens dicta la
nostra ment creativa.
L’alumnat va tenir dues hores per fer l’esborrany i el text definitiu, que es
va lliurar sota un pseudònim. Després, els tutors van d’escollir els tres
millors de la classe que passaran a ser valorats pels professors i
professores del Departament d’Humanitats, conservant l’anonimat.
El dia 22 d’abril, la vigília de la Diada, es farà el lliurament dels premis
als guardonats en un acte a l’Ateneu de Sant Celoni. Sort a tothom!
Pel que fa a l’etapa de primària, la dinàmica de les creacions literàries ha
seguit la mateixa temàtica de reinventar un conte. En aquest cas, havien
d’agafar un personatge i crear una trama original i diferent al seu voltant.
Els nens i nenes han disposat de més dies per preparar les noves històries.
Cada tutor ha planificat l’activitat responent a l’organització i
programació d’aula. Entre aquesta setmana i la següent, hauran
completat totes les redaccions.
Els premis es lliuraran el 23 d’abril, coincidint amb la Diada de Sant Jordi.
Ja us anunciarem els guanyadors! La imaginació al poder!

CONCURS DE SANT JORDI - AMPA
Aquest matí us hem fet arribar les bases per al concurs de punts de
llibres que ha organitzat l’AMPA per Sant Jordi. Us en fem un resum:

Podran participar tots els alumnes d’Educació Infantil, Primària i
Secundària.

S’ha de realitzar un PUNT DE LLIBRE dibuixat (sense cap element
enganxat) de temàtica lliure relacionada amb Sant Jordi. Hauran de tenir
com a màxim les següents mesures: 20 cm x 5 cm (s’exclouran els que no
compleixin aquestes mides). Si us plau, poseu el nom i curs del
participant a la part de darrere per identificar-los.

Dates per presentar-los: fins al divendres 16 d’abril (a primera hora
del matí, al tutor/a).


Els guanyadors rebran com a premi un VAL REGAL per bescanviar per un llibre a la llibreria ALGUER7 i s’editaran
còpies per repartir-les el dia de Sant Jordi entre tot l’alumnat i professorat de l’escola.

CASAL D’ESTIU – AVENTURES MIL
Com ha estat habitual els darrers anys, l’escola oferirà un casal d’estiu del 28 de
juny al 30 de juliol, tant per als alumnes de La Salle com per als de fora, de
P3 a 4t d’ESO. Un casal amb esperit escolta, on monitors titulats i amb
experiència prepararan mil aventures per gaudir de l’estiu.
Més endavant us farem arribar tota la informació i la manera d’inscriure-s’hi.

COLÒNIES I VIATGES
Aquest darrer trimestre aprofitarem el bon temps per fer les sortides de més d’un
dia. Tot i ser un any amb moltes mesures restrictives no volem renunciar a
aquesta part del nostre projecte educatiu. Les sortides, colònies i viatges
enriqueixen la formació i les experiències del nostres alumnes.
Com no potser d’una altra manera es seguiran els protocols específics per aquest
tipus d’activitats. Alguns viatges, com els de l’ESO, hauran de modificar les seves destinacions habituals, per adaptar-se al
tancament perimetral de les comunitats autònomes. El tancament comarcal no afecta les activitats de les escoles.
L’equip docent porta mesos treballant amb les empreses de lleure per oferir activitats engrescadores i segures.

PROTOCOL COVID
Hem de seguir insistint amb el protocol COVID a les escoles. Ara que queden poc més de dos mesos, no és el moment d’abaixar
la guàrdia:
Com procedir en cas que a algun membre de la família (pare, mare, germà/na) li facin una prova PCR:
o Si li fan perquè té símptomes compatibles amb COVID: cap altre membre de la família pot anar a l'escola fins
a tenir el resultat.

O Si li fan perquè és contacte estret d’un positiu: la resta de la família pot fer vida normal.
CANVIS EN EL PERSONAL
Aquest 3r trimestre s’han reincorporat en Xavi Agustí, l’Íria Hierro i l’Ángela Jiménez. Agraïm a l’Arnau Sedó, la Judit Bilbeny
i en Lluc Genís la seva tasca al nostre centre.

FEM XARXA
Un altre oferiment.

Nom
Aina Macias

Telèfon
722839878

Correu
Serveis
aina.macias@insbaixmontseny.cat Classes particulars de 1r a 6è d’EPO

Si voleu sortir ompliu el formulari.

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

ENLLAÇOS
8 passos per fer un
jardí de papallones –
“descobrir.cat”
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Tiquets menjador
Calendari
Fem Xarxa

