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RECORDEU! 

El proper dilluns 24 de maig és un dels festius de lliure disposició dels centres. Aquest festiu coincideix amb la 

segona Pasqua i està consensuat amb tots els centres educatius de Sant Celoni. 

 

PROJECTE DE CIÈNCIA 

Tots els cursos de l'ESO han participat en el projecte Evaluación sobre 

cultura científica, del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Aquest projecte és 

coordinat per la Universidad Complutense de Madrid. Aquí a l’escola, 

l’han aplicat els docents Marcel Fontanillas i Joan Riera. 

El projecte és a nivell estatal i pretén conèixer com conceben la ciència 

els alumnes de secundària i, aprofitant la pandèmia, avaluar el possible 

impacte d'aquesta sobre el mateix objectiu del projecte. Els resultats 

encara no han arribat. Hi haurà un retorn quan l'estudi estigui acabat. 

 

JORNADA CONTINUADA 

Del 14 al 21 juny l’escola farà jornada continuada de 9 a 13h. Això vol dir que a les tardes no hi haurà activitat 

lectiva.  

Per als alumnes de P3 a 4t de primària s’ofereix un servei de monitoratge de 15 a 17h. Cal inscriure els infants a 

través del següent formulari. La data límit per apuntar-los és el 31 de maig. 

Els servei de menjador continua funcionant. Si el vostre fill/a es queda a menjador regularment (és fix) però aquests 

dies de jornada continuada el voleu donar de baixa, us demanem que ens ho feu saber escrivint un correu electrònic 

a administració mgonzalezl@lasalle.cat  

 

AJUTS PER A CASALS I ACTIVITATS D’ESTIU 

L'Ajuntament de Sant Celoni ofereix una línia d'ajuts econòmics a aquelles famílies que ho necessitin perquè 
puguin apuntar als seus fills a les activitats d'estiu 2021. 

Qui estigui interessat, cal que empleni aquesta sol·licitud i la presenti presencialment del 24 al 27 de maig  a 
l'Àmbit d'Afers Socials (plaça Josep Alfaras, 6), els matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h. Els requisits necessaris 
estan detallats a aquest enllaç. Si necessiteu més informació o teniu algun dubte, podeu trucar al 93 864 12 12, o 
enviar un correu electrònic a comunitat@santceloni.cat. 
 

OBJECTES PERDUTS 

El nombre de peces de roba i altres objectes que anem acumulant en el servei d’objectes extraviats no deixa de créixer dia rere 

dia. Us convidem a baixar al costat d’administració per fer-hi una ullada: potser hi trobareu aquella samarreta o dessuadora 

que ja donàveu per perdudes! L’horari és de 5 a 6 de la tarda. Els nens i nenes d’infantil i primària han d’anar-hi acompanyats. 

 

FE D’ERRATES 

En l’anterior Full Informatiu vam enunciar-vos les colònies que s’estaven desenvolupant i les previstes. Hi ha hagut 

un canvi: els nens i nenes de P3 marxaran a can Putxet (Sant Celoni) els dies 27 i 28 de maig, i no el 31 de maig-1 

de juny, com havíem dit. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y_w8_cDPcUKqD9PZubf9gQMYZBrT-pVHueTQC-Gjmf5UNExEMjRPRzRXNlVMU01JOEZTSFZJNUVNQy4u
mailto:mgonzalez@lasalle.cat
https://santceloni.cat/ARXIUS/publicacions/2021/ActivitatsEstiu2021w2.pdf
https://santceloni.cat/ARXIUS/noticies/2021/Sol_licitud_ajuts_estiu_2021.pdf
https://santceloni.cat/ARXIUS/noticies/2021/circular_ajuts_d_estiu_nova_versio.pdf
mailto:comunitat@santceloni.cat


PLA ACTUACIÓ ESCOLES 21-22 

Ahir el Departament d’Educació ens va fer arribar el pla per a l’obertura dels centres educatius el curs vinent. Potser 

ho heu vist a les notícies o ho heu llegit al diari. Continuarà vigent el gruix de les mesures que aquest any s’han 

establert; algunes d’elles però, sí que es relaxen. De totes maneres, fins al mes de setembre hi poden haver 

variacions segons la situació pandèmica i de vacunació. Us anirem informant. 

  

 

 

Com serà el curs 
vienent? – “Diari 

educació” 

 

 

CONTACTE 

Telèfon i Whatsapp 

938670265 

Correu 

santceloni@lasalle.cat 

AMPA 

hola@ampalasallesantceloni.com 

 

ENLLAÇOS 

 Web  

Sallenet 

 Menú  

 Tiquets menjador  

Calendari 

Fem Xarxa 

 

 

https://diarieducacio.cat/com-sera-el-curs-vinent-la-pregunta-que-nomes-es-respondra-al-setembre/
https://diarieducacio.cat/com-sera-el-curs-vinent-la-pregunta-que-nomes-es-respondra-al-setembre/
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/

