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PROJECTES APS (Aprenentatge i Servei) 

El Projecte FAIG dels alumnes de l’etapa d’ESO es transforma en 

l’APS a 4t. Es tracta d’afegir un punt de qualitat als seus projectes 

perquè s’hi incorpora el SERVEI. Tots els treballs han de poder 

realitzar-se en benefici d’una entitat o col·lectiu concret. D’aquesta 

manera, el grau d’implicació repercuteix molt significativament en 

l’èxit del projecte.  Cada promoció de nois i noies acaben molt 

satisfets d’haver-lo elaborat i dut a terme. Us refresquem els que 

s’estan desenvolupant aquest curs: 

Medi Ambient 

És un grup d’alumnes que busca mantenir els espai de Sant Celoni 

naturals i nets. Per aquest motiu fan trobades per netejar 

determinades zones verdes de la població. 

Books La Salle 

Aquest grup està sensibilitzat en la promoció de la lectura adreçat a 

alumnes de diverses edats (entre 6 i 11 anys). Preparen cròniques, 

anàlisis i opinions de diversos llibres per motivar la lectura. 

Cuques de Llum 

Aquests ajuden i participen activament a la marxa de les Cuques de 

Llum que es realitzarà aquest any. També són ambaixadors del 

projecte Fratelli de Proide. sites.google.com/view/cuquesdellum 

CIME 

És un grup centrat en l’àmbit mediambiental i cultural, que promou 

mitjançant el wikiloc diverses rutes per l’entorn de la nostra 

població. 

Fitness Baix Montseny 

Un grup que es centra en la promoció de l’activitat física, ressaltant 

exercicis per fer quan alguna persona o grup familiar està confinat. 

Musical 

Uns alumnes que es dediquen a promoure i organitzar un dels 

esdeveniment més popular de 4t d’ESO: el musical. Aquest any us 

esperen amb Desig de Nit. 

Reciclatge 

La conscienciació i la millora del medi ambient és l’objectiu principal 

d’aquest grup. Volen aconseguir millorar el reciclatge dins de la 

nostra escola 

Art On Walls 

L’estètica és un element important per elles. Per aquest motiu, després d’analitzar l’escola ens han fet una proposta 

per pintar i millorar el menjador. 



Classes de dibuix 

Una parella de noies ofereixen formació i classes de dibuix (online) a un 

grup d’alumnes de l’escola. 

Kidscharity 

Aquest grup s’encarrega de recollir joguines, fer classes particulars, jocs... 

als més necessitats. La solidaritat i l’acompanyament escolar és el seu 

objectiu principal. 

Blog Coronavirus 

Ens centren i ens posen al dia de totes les novetats referents al coronavirus. 

Els podeu seguir a blogguerosapslasallesantcelonicovid.blogspot.com 

 

SORTIDES I ACTIVITATS 

P4: Colònies a Mas Gorgoll. Palamós. 26 i 27 d’abril. 

P5: Test psicotècnics. 27 d’abril. 

5è EPO A/B: Sortida en bicicleta. Educació viària de 

l’Ajuntament de Sant Celoni. 13 i 16 d’abril A/B. 

6è EPO: 2a dosi de la vacuna del papil·loma a les 

nenes. 19 d’abril. 

                  Activitats esportives a les pistes 

d’atletisme. 29/30 d’abril. 

1r ESO: Sortida als Aiguamolls de l’Empordà. 15 

d’abril.  

     Taller LGTBI, organitzat per l’Ajuntament de Sant 

Celoni. 30 d’abril. 

 

2n ESO: Sortida al Museu Nacional de Catalunya. 

Barcelona. 15 d’abril. 

      Xerrada: Hàbits saludables, organitzada 

per l’Ajuntament de Sant Celoni. 16 d’abril. 

4t ESO: Sortida en bicicleta per enregistrar el 

videoclip del Musical d’enguany als voltants de Sant 

Celoni. 6 d’abril. 
 

ENHORABONA! 

Felicitem la Carla Molina de 4t d’ESO perquè ha 

guanyat el premi de narrativa Sambori, organitzat per 

Òmnium Cultural. Anirà a recollir-lo el dia 8 de maig 

a Granollers. 

FEM XARXA 

Tenim un nou oferiment de classes particulars . Trobareu més informació al nostre web. Si voleu sortir-hi, ompliu 

el formulari. 

 

Nom Telèfon Correu Serveis 

Ariadna Pagès 685816031 ariadna.p2004@gmail.com Classes particulars d’infantil i primària. 
 

COVID 

Aquesta setmana s’han posat en quarantena els alumnes de P3A, P4A i B i  de 4tESO B.  

 
 

Fes música online! – 
“musiclab” 

 

 

CONTACTE 

Telèfon i Whatsapp 

938670265 

Correu 

santceloni@lasalle.cat 

AMPA 

hola@ampalasallesantceloni.com 

 

ENLLAÇOS 

 Web  

Sallenet 

 Menú  

 Tiquets menjador  

Calendari 

Fem Xarxa 

 

 

https://santceloni.lasalle.cat/fem-xarxa/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y_w8_cDPcUKqD9PZubf9gQMYZBrT-pVHueTQC-Gjmf5UQ0xHRVJFNjA3NEEwQ1VYTlE3SFJORzdGNi4u
https://musiclab.chromeexperiments.com/
mailto:santceloni@lasalle.cat
mailto:hola@ampalasallesantceloni.com
https://santceloni.lasalle.cat/
https://lasallesantceloni.sallenet.org/
https://santceloni.lasalle.cat/download/menu.pdf
https://tpv.lasallesantceloni.cat/menjadors/llistat
https://santceloni.lasalle.cat/download/calendari.pdf
https://santceloni.lasalle.cat/fem-xarxa/
https://santceloni.lasalle.cat/fem-xarxa/

