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 ESCOLA D’IDIOMES 

Apostem pels aprenentatges de les llengües estrangeres com una eina bàsica i molt enriquidora en la formació dels infants i 

adolescents. Tant és així que els preparem per matricular-se, si ho desitgen, a les proves oficials que es fan de llengua anglesa 

i francesa.  

Volem animar tots els nostres adolescents a formar-se en llengües estrangeres perquè són una garantia d’èxit en qualsevol 

currículum de formació educativa. I, molt sovint, és el factor que marca la diferència per ser escollit en una oferta laboral. 

Felicitem especialment tots els que s’han presentat als exàmens oficials per l’esforç demostrat de combinar la preparació de la 

prova de llengua estrangera i l’acabament del curs acadèmic. Bona sort! 

KET, PET i FIRST 

El dissabte 5 de juny es van desenvolupar a l’escola les proves oficials escrites del KET, PET i FIRST de llengua anglesa. Un 

nombrós grup d’alumnes d’ESO s’hi van sotmetre al matí. 

DELF B1 

Aquest mateix dissabte 5, un grup d’alumnes de 4t d’ESO de francès es van desplaçar a l’Alliance Française de Granollers per 

passar la prova escrita del DELF B1. Els exàmens orals seran individuals i ja se’ls va comunicar la data per dur-lo a terme. 

 

REBUT DEL MES DE JUNY 

Aquest mes de juny es passarà el rebut el dia 22 enlloc del dia 15, hi ha activitats i sortides programades i per evitar errors ens 

volem esperar a que es portin a terme.  

 

EL PETIT PRÍNCEP 

Els alumnes de 5è d’ EP ens han ofert aquesta tarda, 11 de juny, la seva adaptació en cinc actes de la cèlebre novel·la de Saint-

Exupéry El Petit Príncep. D’aquesta fabulosa manera tanquen el projecte de llengües que gira al voltant de la coneguda obra. 

S’ha interpretat a la sala petita de l’Ateneu i hi hem pogut veure escenes en català i en castellà, que ells mateixos han traduït.  

Hi han pogut assistir els familiars (d’una manera restringida, com totes les actuacions i activitats d’enguany). Van assajar les 

cançons a les classes de música; ens n’han interpretat tres en directe i la resta amb l’ajuda del playback, amb coreografia 

inclosa. Intèrprets, mestres i familiars han quedat molt satisfets de la feina ben feta! Enhorabona! 

Avui divendres, 11 de juny, a l’hora del tancament d’aquest Full Informatiu, estem esperant el Musical de 4t d’ESO 

d’aquesta nit: Desig de nit. Molta merda, que diuen! 

 



 

RECONEIXEMENT PROJECTES APS 

El dimecres, 9 de juny, l’alcalde de Sant Celoni, el senyor Raül Garcia, la regidora d’educació, la senyora Anaïs 

Medina i la tècnica d’educació, la senyora Montse Guitart, van fer el lliurament als alumnes de 4t d’ESO dels 

diplomes de reconeixement per la participació, dedicació i aprofitament dels APS (Aprenentatge i Servei). Aquesta 

distinció premia projectes socials i mediambientals del municipi, dins del marc de Servei Comunitari del Pla 

Educatiu 360. 

El que està clar és que, un curs més, quan els nois i noies donen per acabats els projectes estan molt orgullosos 

d’haver-ho tirat endavant al llarg de l’any, s’han enriquit amb el treball en grup, amb els aprenentatges i amb el 

servei al proïsme. 

 

NOVA WEB - APLICACIÓ INFORMÀTICA 'USAPPS' 

Us informem que s'ha posat en marxa de la nova web – aplicació informàtica UsApps. 

La 'UsApps' és l'eina que el Departament d'Educació posa a disposició de totes les persones de la comunitat 

educativa per comunicar les diferents situacions de violència que l'alumnat pot viure o ser-ne testimoni. 

Darrere de la 'UsApps' hi ha un l'equip de professionals de la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situacions de 

Violència (USAV), que fa acollida, atenció i assessorament a qui hi contacta, i que dona suport als centres per a 

l'activació dels protocols corresponents. 

En aquest vídeo explicatiu i en la infografia podeu consultar el funcionament de la UsApps 

 

 

Papiroflèxia amb 
infants – “Origami... 

a la carta” 

 

 

CONTACTE 

Telèfon i Whatsapp 

938670265 

Correu 

santceloni@lasalle.cat 

AMPA 

hola@ampalasallesantceloni.com 

 

ENLLAÇOS 

 Web  

Sallenet 

 Menú  

 Tiquets menjador  

Calendari 

Fem Xarxa 

 

https://usav.educacio.gencat.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=nkgENcCaHH8&feature=youtu.be&ab_channel=DepartamentEducaci%C3%B3
https://projectes.xtec.cat/educacioinclusiva/general/engega-la-usapps/
https://origamialacarta.wordpress.com/
https://origamialacarta.wordpress.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/

