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SCHOOL SONG CONTEST 

Els alumnes de 4t d’ESO han participat aquest dimarts 25 de maig en la 

trobada anual del School Song Contest. Enguany, a la complexa preparació 

de l’actuació a cada centre, s’hi va sumar la connexió en directe en no poder 

desplaçar-se per les mesures covid. Els alumnes van gaudir de l’actuació de 

la cançó en anglès en directe, de la qual ja havien enregistrat un vídeo 

prèviament a diferents punt de la vila. 

 

ACTIVITATS EXTRACURRICULARS 

El dijous 27 de maig s’han conclòs les activitats extracurriculars que s’han 

impartit durant tot el curs. Malauradament, la covid ens va fer anul·lar la 

Robòtica i l’Escola d’Idiomes perquè s’hi barrejaven grups bombolla i només 

es va poder donar sortida a l’Escoleta d’Handbol. 

Apostar per la formació en el temps de lleure és un actiu clar que perseguim 

al centre. Esperem que l’oferta que prepararem per a l’any vinent sigui 

atractiva per als alumnes i les famílies. I també que les restriccions de la 

pandèmia s’hagin relaxat i ens permetin oferir un ventall més ampli de 

possibilitats d’inscripció. 

 

EXÀMENS DE MÚSICA I LLENGUA ANGLESA 

Els alumnes de 2n d’EP de la nostra Escola de Música s’han sotmès aquest 

divendres 28 de maig a les proves orals de música del Conservatori del Liceu 

de Barcelona. Els mestres especialistes han vingut al centre a fer-los passar 

els exàmens.  

Igualment, també els 15 alumnes de 5è EP que s’han preparar per fer la prova 

MOVERS (Cambridge) de llengua anglesa l’han fet avui 28 de maig a la 

tarda. 

Segur que heu treballat molt tots i totes i superareu aquests nous reptes. 

Bona sort! 

 

PENTACOSTA A MOLLERUSSA 

Les tradicions són per mantenir-les i fer honor al seu nom. La nostra, 

aquesta de celebrar la Pentacosta convidats per la comunitat de La Salle de Mollerussa, s’ha conservat en aquest 

any de covid. El dimecres 26 de maig, els membres de la comunitat educativa que ho van voler es van connectar a 

la pregària en línia i vam poder saludar els nostres companys d’arreu del territori. 

CALENDARI ESO FINAL DE CURS 

 Acabament de la 3a avaluació a l’ESO i lliurament de les notes: 4 de juny. 

 Recuperacions de la 3a avaluació: 7-9 de juny. 

 Entrega de butlletins de l’avaluació ordinària: 11 de juny. 

 Recuperacions extraordinàries d’ESO: 17-21 de juny. 

https://www.youtube.com/watch?v=1I56org3ykY


SORTIDES I ACTIVITATS 

Educació infantil: Titelles a l’Ateneu: El Patufet. 18 de maig. 

Cicle inicial EP: Teatre a l’Ateneu: Adéu Peter Pan. 25 de maig. 

Cicle mitjà i superior EP: Màgia a l’Ateneu: The Postman. 27 de maig. 

2n EP: Sortida Free Tour pel poble (Projecte NCA). Descobrir Sant Celoni 

com a turistes. 26 de maig. 

SIEI EP: Sortida de descoberta de la primavera. 21 de maig. 

5è EP: Sortida al medi natural. Hortsavinyà. 28 d’abril.  

1r ESO: Taller informatiu. LGTBI. 14 de maig. Espectacle a l’Ateneu: Bella 

tour. 20 de maig. 

2n ESO: Gimcana pel casc antic de Girona. 12 de maig. Espectacle a 

l’Ateneu: Les dones del rock. 21 de maig. 

4t ESO: Espectacle a l’Ateneu: Les dones del rock. 21 de maig. 

 

CUQUES DE LLUM 

Com cada any, aquest juny es tornarà a realitzar la marxa solidària de les  Cuques de Llum els dies 18, 19 i 20 de 

juny. L’horari serà lliure a causa de la pandèmia. Es podran fer dues rutes pels voltants de Sant Celoni: una curta, 

de 5 km, i una llarga, de 8km. Els itineraris estaran marcats des del pont del Pallerola. La inscripció és de 6€, que 

inclou el dorsal i un obsequi (cantimplora plegable). Els primers 100 participants obtindran una entrada gratuïta 

a les piscines de Sant Julià d'Alfou. 

Els dorsals i l’obsequi es repartiran als alumnes a les classes. 

Tots els beneficis es destinaran a beques d’infants del Líban. També teniu l’opció de 

col·laborar sense realitzar la marxa.  

El pagament es realitzarà de manera virtual en el següent link: 

https://tpv.lasallesantceloni.cat/activitats/pagament/15 
Per a més informació podeu visitar la nostra web: 

https://sites.google.com/view/cuquesdellum 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

 

CASAL AVENTURES MIL 

Darrers dies per apuntar-vos al casal de l’escola i el cau. Trobareu la butlleta d’inscripció 

a l’administració de l’escola. 

El dia 1 juny hi ha la reunió de famílies telemàtica. Hi podeu incorporar-vos a través 

d’aquest enllaç: https://meet.jit.si/AVENTURESMIL 

 

 

 

 

T’estimo bastant – 
“Xiula” 

 

 

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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