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DIORAMA PROJECT 

Com ja van fer els seus companys de 6è de primària a la classe de 

science, els alumnes de 5è han construït un diorama amb material 

reciclable per representar els diferents ecosistemes de la Terra. A 

davant de la sala de professors han quedat exposades les 

representacions de sabanes, selves, deserts, ecosistemes marins, àrtics 

i antàrtics. Tots molt imaginatius i reeixits! Enhorabona! 

BONA PASQUA! 

El dilluns 12 d’abril vam celebrar la Pasqua. La nostra escola es va 

encarregar d’organitzar la trobada, com ja fa una bona pila d’anys. En 

aquesta ocasió i per circumstàncies òbvies, va ser en línia. Estem 

contents perquè ens vam aplegar al voltant dels ordinadors una 

cinquantena llarga de persones de diverses comunitats lasal·lianes, 

comunitats de germans, el Germà Visitador Auxiliar, Josep Canal, i 

alguns membres de l’Equip d’Animació del Sector. Després de la 

benvinguda del nostre director, Xavi Català, i de la reflexió de la 

directora de comunitat, Natàlia Puigdefàbregas, vam començar la 

pregària amb l’encesa d’uns llantions símbol de la Resurrecció. La 

lectura de l’Evangeli per part d’alguns alumnes de l’escola de primària 

i la reflexió posterior dels alumnes delegats de pastoral de secundària 

van donar pas a les opinions dels menuts de P5 sobre els fets o 

circumstàncies que els feien sentir contents. El Parenostre va precedir 

el missatge final d’ALEGRIA que ens transmet la Pasqua. 

Podeu veure aquí el vídeo que uns alumnes de 2n d’ESO van gravar per 

a la celebració. 

 

ROSES PELS PETITS VALENTS 

Ja podeu reservar les roses dels Petits Valents. Roses a favor de la 

recerca del càncer infantil. El preu és de 4€, 3 dels quals aniran a la 

recerca. Ho podeu fer a través del telèfon 938673513. 

 

ESTUDI BAPMEDIA 

Ja teniu penjada al YouTube de la Salle Sant Celoni la darrera 

producció de l’estudi de televisió BAPMEDIA de l’escola: 

l’enregistrament per part dels alumnes de 4t de secundària del vídeo de 

la cançó I’ll be there, que formarà part de l’espectacle que s’està 

preparant per a final de curs. Aquest vídeo participarà al concurs School Song Contest que organitza cada any la 

Fundació Escoles Cristianes (FECC). Visioneu-la! Val molt la pena! 

El trobareu aquí. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Q32rcoCo0U&ab_channel=LaSalleSantCeloni
https://youtu.be/1I56org3ykY


BATXILLERAT DUAL 

Encara estan obertes les inscripcions al programa de Batxillerat Dual per al 

curs vinent. Es poden inscriure alumnes de 2n a 4t d’ESO. Aquest programa 

permet treure’s la doble titulació de Batxillerat Català i Americà. 

Els alumnes es matriculen en un High School d’Estats Units i fan 6 crèdits 

en línia a la vegada que continuen amb els seus estudis d’aquí. 

Si voleu saber-ne més  

Si teniu dubtes, us podeu posar en contacte amb la directora del programa, 

l’Anna Vidal (avidal@lasalle.cat).  

 

PUJADA A PEU A MONTSERRAT 

El 6-8 de maig La Salle Catalunya celebra la pujada a peu a Montserrat.  
  

Aquest any torna a ser diferent a les nostres tradicionals rutes i trobada, però serà igual 
d'engrescador per gaudir de la natura i de la companyia del camí.   

Us ho expliquem en un Vídeo Informatiu.  

  

En el vídeo, també trobareu totes les novetats que l'APLICACIÓ #Papam21 us oferirà. 
Estarem connectats i volem que sigui molt participativa! Des de la nostra escola, us oferim 

dues rutes que podreu fer en el moment que vulgueu (del divendres 6 al diumenge 8 de maig) i sobretot estant 
atents a les mesures sanitàries del moment actual.  
  

1) RUTA CURTA A ST GUILLEM (11 kms)   

Lloc de sortida: Pistes d’atletisme  

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/sant-guillem-46446393   
  

  

2) RUTA LLARGA A OLZINELLES (25 kms)  

Lloc de sortida: Can Draper https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/sant-
celoni-olzinelles-sant-marti-de-montnegre70509223  

  

Trobareu els camins marcats amb cintes i en arribar a les ermites, haureu de buscar una petjada, fer-vos una foto 

o vídeo i compartir-los a través de l’APP. 

Podeu comprar la bufanda a la nostra botiga virtual. 

https://tpv.lasallesantceloni.cat/activitats/llistat/3  

El seu preu són 8€ que van destinats a la fundació PROIDE i a la fundació COMTAL. Teniu temps fins dilluns.  
 

 

 
 

 

7 cims per fer amb 
nens i nenes – 

“Descobrir.cat” 

 

 

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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