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CULTURA SEGURA
Cada any, les escoles de Sant Celoni participen d’una programació d’arts escèniques que organitza la regidoria de cultura de
l’Ajuntament de Sant Celoni. Tenim la sort de gaudir d’obres de teatre, concerts, tallers o espectacles de dansa.
Enguany, amb la situació excepcional que vivim, s’han trobat noves maneres de poder gaudir-ne, perquè no podem ni volem
renunciar a la cultura.
Les properes setmanes els alumnes aniran a les pistes d’atletisme a veure els espectacles. Un espai ampli i l’aire lliure.
Celebrem l’aposta de l’Ajuntament i de les escoles.

COLÒNIES I VIATGE FI D’ETAPA DE SECUNDÀRIA

P3: Can Putxet (Sant Celoni). 31 de maig-1 de juny.
P4: Mas Gorgoll (Palamós). 24-25 de maig.
P5: Can Ribas (Bigues i Riells). 1-2 març.
Cicle inicial EP (1r i 2n): L’Ocell (Corçà). 2-4 juny.

S’acosten els darrers dies de l’avaluació i els aprofitem per
programar les colònies. Per a molts alumnes, petits i grans,
és una activitat il·lusionant i molt esperada. És per aquesta
raó que, en el nostre curs tan complicat de gestionar, hem
decidit conservar-les. Estem segurs que és en les trobades
fora l’aula on es formen uns vincles més ferms, es descobreix
una altra vessant dels companys i educadors que se’ns
escapa a l’aula i ens permetem unes hores de cultura i
esbarjo que ja ens convenen a tots plegats. Les informacions
sobre les sortides han arribat a les famílies a través de les
circulars o els fulletons explicatius (educació infantil,
primària i 1r i 2n de secundària). També es va fer una
videoconferència per a 3r (19 d’abril) i per a 4t (10 de maig).
Us refresquem les sortides; algunes ja s’han fet i d’altres
estan previstes. Esperem que totes es puguin dur a terme.
BONES EXPERIÈNCIES A TOTS I A TOTES!
Cicle mitjà EP (3r i 4t): Jou Nature (Guardiola de
Berguedà). 25-26 de maig.
Cicle superior EP (5è i 6è): Torreferrana (Bellcaire
d’Empordà). 7-9 juny.
1r ESO: Residència La Salle (Tarragona). 12-13 de
maig.
2n ESO: Hostal Costa Brava (L’Estartit). 19-20 de
maig.
3r ESO: Hotel Xon’s (Empuriabrava). 19-21 maig.
4t ESO: Hotel Xon’s (Empuriabrava). 14-18 de juny.

EL DESPATX DE DIRECCIÓ RESTA OBERT
Ja fa uns dies que el director de l’escola, Xavi Català, s’ha començat a entrevistar amb els membres de la comunitat
educativa. Es tracta d’una trobada individual amb cadascú de nosaltres per canviar impressions sobre el nostre
centre, la nostra tasca educativa i altres anhels o preocupacions que puguin sorgir durant la conversa. És una bona
manera de prendre el pols a equip humà que formem l’escola, i conèixer-ne les opinions. Compartim el mateix
equip, ens estimem el centre i el volem fer créixer i millorar cada curs. Unim l’experiència i la innovació constants
per aconseguir-ho.

MOSTRA DE CORS SOLIDARIS
Enguany, proposem aplegar-nos en un format nou i
diferent. Presentem una mostra a través d'Instagram
(@lasallecatalunya),
on
amb
l'esperit
de
l'etiqueta #LASALLEBATEC, bategarem junts a través de
la música i la solidaritat. Proposem a tots els lasal·lians i
lasal·lianes de La Salle Catalunya (escoles, comunitats,
grups) que pengeu a #LASALLEBATEC la GRAVACIÓ
D'UNA CANÇÓ , en el format que vulgueu (solista, duet,
cor, banda...), d'uns TRES MINUTS aproximadament (per
garantir la seva visualització) que ens ajudi a sentir-nos ben
units, en fraternitat i que promogui el lema: JUNTS BATEGUEM MÉS FORT.
Al llarg dels cinc dies, visualitzarem les cançons, coneixerem diferents testimonis i projectes, i posarem rostre a la
tasca de la Fundació PROIDE i la Fundació COMTAL.
Us convidarem a participar en un sorteig solidari: cada persona que faci una aportació
a https://www.migranodearena.org/reto/junts-bateguem-m-s-fort- podrà implicar-s'hi, amb tantes opcions com
aportacions hagi fet. Hi haurà un premi: UN IPAD. Totes les aportacions aniran destinades a LA SALLE
SOLIDÀRIA, per impulsar tota la tasca que, en aquest curs tan difícil, estan duent a terme tant la Fundació
PROIDE com la Fundació COMTAL. Podeu fer aportacions a MI GRANO DE ARENA fins al 7 de juny.

CASAL D’ESTIU
Us recordem que segueixen obertes ls inscripcions al Casal d’Estiu Aventures Mil, el casal de La Salle i l’Erol. Del 28 de juny
al 30 de juliol. Serà de 9h a 14h, per a infants i joves de 3 a 16 anys. Amb servei de bon dia (8h-9h) i possibilitat de dinar de
carmanyola. Més informació i inscripcions a l’enllaç
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