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FELIÇ SANT JORDI! 

A l’etapa de primària, avui 23 d’abril, hem celebrat la Diada de Sant Jordi a les aules amb els grups bombolla. Els 

nens i nenes han passat el matí tot dibuixant llibres, roses i dracs gegants per decorar. També s’han inspirat per 

crear un poema o uns rodolins i compartir-los amb els companys de classe. Tot seguit, s’han lliurat els guardons a 

les redaccions dels Jocs Florals, que s’havien escrit prèviament. Aquí en teniu el guanyadors i guanyadores, del 1r 

al 3r premi. Enhorabona a tots els qui heu dedicat un bocí del vostre temps a imaginar belles històries! 

1r: Pere Garcia, Iona Pereira i Pau Matabuena. 

2n: Emma Wazinger, Laia Solanes i Elsa de Haro. 

3r: Jana Pereira, Bruna Rotllant i Zoe Márquez. 

4t: Arianna Naqui, Roger Closa i Iker Sánchez. 

5è: Laia Manrique, Laia Soler i Anna Romeu. 

6è: Abril Icart, Roger Alier i Ainoa Sánchez. 

 

En l’etapa de secundària, el dimecres 21 d’abril vam fer l’esperat 

lliurament de premis del concurs dels XXIX Jocs Florals. Com a 

conseqüència de les restriccions per la pandèmia i per l’aforament 

del local, no ens vam poder desplaçar tots els alumnes d’ESO a 

l’Ateneu, com és tradició. Només hi van participar de 1r a 3r. Els de 

4t d’ESO es van aplegar a la sala Bernat Martorell de can Ramis. 

L’acte a l’Ateneu va comptar amb la presència de l’Alcalde de Sant 

Celoni, el senyor Raül Garcia. Els presentadors, els alumnes de 3r 

Alba Pérez i Lluc Romeu, van anar anunciant els guardonats i hi 

van intercalar la interpretació musical de la cançó Girls like you de 

Maroon 5 per part de les alumnes també de 3r: Aina Recio, Aina 

Martínez, Georgina Torrent i Txell Estupiñá. 

Pel que fa als alumnes de 4t, a més del lliurament de premis, van 

jugar a un divertit kahoot de la Diada i van compartir plegats el 

darrer Sant Jordi a l’escola. 

En els dos actes, es va fer la lectura de les creacions premiades. Us presentem els guardonats de 1r a 3r premi: 

1r ESO: Arnau Teruel, Berta Somoza i Berta Puig. 

2n ESO: Annaïs Campderrich, Clàudia Costa i Biel 

Freixes. 

3r ESO: Paula García, Georgina Torrent i Carlota 

Hernández. 

4t ESO: Sergi Botella, Lluc Calls i Marina Hattink. 

ESPAI: Arantxa Mora. 

SIEI: Ángel Olmo i Ayman Baghour 

 

Avui, dia 23 i en cada grup bombolla, hem celebrat Sant Jordi tot presentant un petit present a un company o 

companya. El que compta és el detall, però sobretot l’estimació que hi posem en preparar-lo!  

Els membres de la comunitat educativa també ens hem trobat una petita sorpresa: un val per bescanviar-lo per 

cultura literària! Moltes gràcies!!!  Feliç Sant Jordi!!! 

 

VACUNACIÓ COVID DE PERSONES RESIDENTS A CATALUNYA SENSE TARGETA SANITÀRIA 

INDIVIDUAL 

Des de  l’àmbit de salut comunitària de l’Ajuntament de Sant Celoni ens envien l’enllaç amb les indicacions a les 

persones que no tenen targeta sanitària i desitgen rebre la vacuna COVID19. 

https://salutweb.gencat.cat/ca/forms/cens-sense-rca-21/index.html 

https://salutweb.gencat.cat/ca/forms/cens-sense-rca-21/index.html


 

LA SALLE AMB ELS PETITS VALENTS 

Aquesta setmana els alumnes de 5è van fer entrega del que van recollir a  la campanya de Nadal col·laborant amb 

els petits valents. 970€ solidaris, que van sortir de les estrelles i altres objectes, que les famílies de l’escola vau 

comprar. Els diners aniran a la recerca per lluitar contra el càncer infantil.  

 

GIMCANA FAMILIAR ATRAPA EL DRAC!  

Aquest cap de setmana teniu una nova oportunitat de participar a la gimcana familiar Atrapa el drac! que 

l'Ajuntament de Sant Celoni va organitzar el passat diumenge amb un gran èxit de participació. El joc consisteix a 

trobar diferents elements relacionats amb Sant Jordi creats amb realitat augmentada, utilitzant un smartphone 

que tingui instal·lada l'aplicació gratuïta WallaMe (disponible a aquest enllaç, només per a Android). Amb cada 

element amagat es trobarà una paraula que permetrà crear una frase. Abans de començar, cal que passeu per 

l'Oficina de Turisme (pl. de la Vila, 24) per recollir el material i les instruccions de participació, en el següent horari: 

Divendres, de 16 h a 19 h Dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h Diumenge, de 10 h a 13 h 

 

UN CLIC PER A L’ESCOLA 

Aquesta setmana hem anat rebent la comanda que hem fet a Amazon gràcies al crèdit de la campanya Un clic para 

el cole. En total van ser 740€  que han servit per adquirir un teclat, un equip de so portàtil, jocs de taula i material 

de papereria. Aquest crèdit el dona Amazon en funció de les comandes que famílies de l’escola han fet, triant com 

a beneficiari el nostre centre. Moltes gràcies! 

 
 

 

Quins llibre 
demanem per Sant 

Jordi? – 
“criatures.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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