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Avui ens acomiadem fins al curs vinent. L’equip que fem el full, la
Magda , l’Helena i en Xavi, us agraïm que ens deixeu entrar cada
setmana una estoneta a casa vostra i esperem que el nou format
d’aquest curs us hagi agradat. Només per saber a quanta gent arriba i
tenir una petita valoració, us demanem que contesteu aquesta
minienquesta de 2 preguntes.

FINALISTA DE 6È
Aquest matí hem pogut gaudir d’una gran actuació per part del
alumnes de l’últim curs de primària. Balls, acudits, presentacions i
fotografies han estat el fil conductor d’un repàs a la seva història a la
nostra escola. Els alumnes de cicle mitjà han estat espectadors de luxe.
L'espectacle ha estat enregistrat i el penjarem perquè el pugueu veure.
Bona sort a l’ESO generació del 2009!
El dia 22 al matí serà el torn dels finalistes de l’ESO, que van fer el
musical amb un gran èxit divendres passat i que ara són de viatge. I el
mateix 22 al vespre, els finalistes de l’etapa d’educació infantil (P5)
també tindran una petita festa!

CUQUES DE LLUM
Avui tocaria fer una gran festa de final de curs amb tota la família a
l’escola; els darrers anys, les Cuques de Llum ens han donat l’excusa
perfecta per a fer esport, ser solidaris i acomiadar el curs escolar.
Enguany no podrem fer-ho com ens agradaria però teniu les rutes
curta i llarga marcades a partir del pont del Pallerola perquè les
pugueu gaudir en família.
Envieu-nos alguna fotografia al whatsapp de l'escola i les anirem
penjant a les stories de l'Instagram durant el cap de setmana!!!! Serà
una bonica manera de compartir les caminades tots junts!!

CONSELL ESCOLAR
Com us vam anunciar fa dos divendres ja ha tingut lloc el consell escolar de tancament de curs. Us presentem els
acords més rellevants que es van prendre:
Calendari
 13 de setembre de 2021: inici de les classes
 Festa locals: 8/11
 Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de
 Festius de lliure disposició
2022: vacances de Nadal.
o 11 d’octubre pont
o 7 desembre pont
 De l'11 d'abril al 18 d'abril de 2022: vacances
o 28 de febrer Carnestoltes
de Setmana Santa.
o 18 de març
 22 de juny de 2021: acaben les classes.
La jornada continuada del serà del 13 al 21 de juny en horari de 9 a 13. A les tardes s’oferirà un servei de
monitoratge amb un cost de 15€ pels 7 dies.
S’aproven les quotes per al curs 21-22, les podeu consultar aquí.

COVID
Acabem la darrera setmana fem balanç de l’afectació que l’escola ha
tingut:


25 classes confinades



7 treballadors del centre han donat positiu (7,6%)



43 alumnes del centre han donat positiu (5,97%)



S’han efectuat 840 PCR al centre de les quals 8 han donat
positiu (0,95%)

Tot i que hem tingut setmanes complicades, en general el curs s’ha
desenvolupat amb normalitat. La propagació del virus dins les aules
ha estat insignificant, tot plegat reforça que les mesures preses han estat les adients i que les escoles obertes són
lloc segurs.

AJUTS DE MENJADOR
El Consell Comarcal del Vallès Oriental obre convocatòria per
sol·licitar ajuts de menjador escolar dirigits a alumnat de P3 fins a 4t
d’ESO, pel curs 2021-2022.
On sol·licitar? Àmbit d’Afers Socials (Edifici Puigdollers) de
l’Ajuntament de Sant Celoni
Quan?: del 28 de juny al 12 de juliol
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Requisits
-Disposar de matrícula en un centre educatiu del Vallès Oriental,
sostingut amb fons públics.
-Tenir una renda familiar anual que no superi el que estableixen les
bases reguladores dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
-No tenir deutes de menjador escolar corresponents a altres cursos.
Per a més informació
Àmbit d’Afers Socials - Edifici Puigdollers - Telèfon 93 8641212 de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Adreça electrònica: comunitat@santceloni.cat

CONTACTE

ENLLAÇOS

Telèfon i Whatsapp
938670265
Correu
santceloni@lasalle.cat
AMPA

Web
Sallenet
Menú
Tiquets menjador

hola@ampalasallesantceloni.com
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