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CERTIFICACIÓ ESCOLA MULTILINGÜE 

L’any 2017, la nostra escola va rebre per primer cop la certificació 

d’Escola Multilingüe per part de la FECC. La Fundació Escola Cristiana 

de Catalunya garanteix a través de la seva Certificació que les escoles 

disposen d’un projecte lingüístic sòlid i coherent, amb lideratge ferm, 

recursos adequats, processos eficients i resultats objectius. 

Ahir, 4 anys després vam rebre la visita de la Sra. Montserrat Abril, que 

va revisar el nostre projecte amb les millores que s’han fet els darrers 

cursos. Va destacar el gran ventall d’activitats que s’ofereixen a 

l’alumnat de l’escola per a ampliar els coneixements de llengües 

estrangeres. També va valorar molt positivament la implicació del 

personal del centre en el projecte i la percepció que en tenen les 

famílies. 

La jornada va acabar amb la renovació del certificat per a 4 anys més. 

 

CONSELL ESCOLAR 

El dimecres vinent a les 17:30h hi ha convocat el Consell Escolar de 

final de curs. És l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Hi ha representats 

tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: famílies, professorat, alumnat i personal 

d'administració i serveis. 

L’ordre del dia és el següent: 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Preinscripció i matriculació curs 2021/2022 

3. Avaluació de l’aplicació de la programació general 

del centre 2020/2021 

4. Calendari i horari curs 2021/2022 

5. Aprovació de les quotes de les activitats 

complementàries i serveis del 2021/2022. 

6. Jornada continuada juny 2022  

7. Situació econòmica  

8. Informacions generals 

9. Precs i preguntes 

 

CALENDARI 

Ja s’ha publicat l’ordre que regula el calendari per al curs escolar 21-22. Les dates principals són les següents: 

13 de setembre de 2021: inici de les classes. 

Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022: vacances de Nadal. 

De l'11 d'abril al 18 d'abril de 2022: vacances de Setmana Santa. 

Jornada continuada (només matins): del 13 al 21 de juny. 
22 de juny de 2021: acaben les classes. 

Falten per situar a l’agenda 2 festes locals i 3 festius a lliure disposició dels centres que s’acorden a nivell municipal. 
 

FOTOGRAFIES DE CLASSE 

El divendres 11 al matí farem les tradicionals fotografies dels grups classe. 

 



SCIENCE 

Els alumnes de 6è d’educació primària han culminat el seu projecte de science 

sobre el procés de fertilització, embaràs i part. Els treballs confeccionats amb 

cartolines, plastilina i altres materials ja reposen a l’expositor del davant de la sala 

de professors perquè tothom en pugui gaudir. 

 

EXPRESSART  

Aquesta setmana s’han acabat els projectes d’ExpressArt en els cursos de 1r i 3r 

d’ESO. Com sabeu, aquestes activitats es desenvolupen al llarg de tot el curs i 

engloben diverses disciplines. La darrera etapa és l’exposició de la feina feta i la 

verificació o no de l’acompliment dels objectius marcats.  

Els alumnes de 1r d’ESO van començar per visionar la pel·lícula El gran showman 

i van descobrir que podem potenciar els TALENTS i les HABILITATS que tenim 

tots i que no sempre ensenyem, perquè els tenim amagats. Es tractava d’elaborar un videoclip amb la interpretació 

i la coreografia d’una cançó extreta de la pel·lícula, amb la música canviada (en català, castellà o anglès). Les gales 

per sentir tots el recitals dels diferents grups van estar a l’alçada d’un gran Festival europeu molt conegut entre el 

gran públic. Sabeu de quin es tracta, oi? Les conegudes puntuacions anunciades després del Festival, en aquest cas, 

es van convertir en notes per avaluar tota la feina ben feta dels nois i noies. 

A 3r d’ESO, les EMOCIONS van ser el centre d’atenció del seu ExpressArt sobre el circ. Es van estar entrenant en 

diferents disciplines circenses com els malabars, la gimnàstica o la dansa. A través de les actuacions a les gales, els 

nois i noies van intentar transmetre les emocions que havien triat. Alumnes i professors van quedar molt satisfets 

de la feina ben feta. 

 

DESIG DE NIT, EL MUSICAL 

Els alumnes de 4t d’ESO estan a punt de fer el seu gran debut en el Musical d’enguany. Malgrat les restriccions 

d’aquest curs tan estrany, ens l’oferiran el divendres que ve, dia 11 de juny a les 21.30h al pati de l’escola. El grup 

d’APS que s’encarrega de fer-ne la promoció han estat penjant cartells per la vila i l’escola, i fent les darreres 

publicacions al seu Instagram, on també, des del mes de novembre passat hi heu trobat totes les novetats, notícies, 

informacions i fotografies relacionades amb el Musical.  

Correu a comprar entrades si encara no en teniu perquè en queden molt poques! Les trobareu a l’Administració de 

l’escola, papereria can Lluís i a la botiga El Petit Racó. Ens veiem el divendres! 

 

COVID 

Una monitora del servei de Bon dia ha donat positiu. Segons el temps que n’han fet ús alguns dels alumnes han de 

fer cribratge i d’altres quarantena. 

 
 

Els riscos de les 
xarxes socials en 

adolescents – “Faros 
- SJD” 

 

 

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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