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BENVINGUDA
Us donem la benvinguda plens d’entusiasme davant el nou
curs que tenim al davant. Tots els membres de la comunitat
educativa del centre farem el possible per acompanyar en tot
moment els vostres fills i filles en les seves etapes educatives.
Desitgem que aconsegueixin l’èxit acadèmic, però sobretot
que es sentin a gust al centre. Molt bon curs per a tothom!.

ESTÀS A CASA
El Departament de Pastoral enguany està format per: Anna
Mora, Sònia Lozano, Teresa Lozano, Oriol Pisos, Helena
Lagarda i Montse Sala (coordinadora). Aquest equip ha
preparat la dinàmica de presentació del lema d’enguany: Estàs a casa. I avui, divendres 17 de setembre, cada tutor
o tutora l’ha treballada amb la seva classe. Han comentat el pòster que ens convida a anar a l’escola amb la confiança
d’estar com a casa i, a la vegada, acceptar la rica diversitat de les persones que la integrem. Tothom hi és benvingut;
ningú se n’ha de sentir exclòs. L’activitat d’acollida de tot l’alumnat ha servit també per fer balanç d’aquesta primera
setmana d’arrencada del curs i hem tingut un espai per encarar el camí que ens espera.

CLAUSTRE DOCENT
Les mestres Imma Nicolau i Eva Cortina s’han desvinculat definitivament de l’escola. Els agraïm molt la seva tasca
educativa al llarg de tants anys al centre. Agafaran el relleu la mestra Judith Rotllant i el mestre Martí Parera,
respectivament.
La mestra Sònia Lozano centrarà la seva tasca docent només a la primària, per tant, deixa les seves hores dedicades
a la secundària.
La mestra Marta Albert (educació infantil) recupera el seu lloc al claustre, després de la seva baixa maternal. Agraïm
al mestre Albert Mora que s’encarregués de la seva substitució.
L’excedència de la professora Anna Vidal (secundària) es cobreix amb la incorporació de la professora Inés Ivorra.
I de la substitució de la Sílvia López (SIEI de secundària) se’n farà càrrec la Judit Bilbeny.
També comptem amb l’Emili Argemí (SIEI primària), Judit Bilbeny (SIEI primària) i Glòria Blanché (primària)
com a reforços covid.

NCA
Aquesta setmana s’ha iniciat el projecte del Nou Context d’Aprenentatge a tots els centre de La Salle Arlep (Espanya
i Portugal), de P3 a 3r de primària.
Un canvi en l’enfocament pedagògic de l’escola, on es reorganitza el dia a dia a l’aula i es potencia l’aprenentatge
significatiu.
Si teniu fills i filles en aquestes edats, que us expliquin què fan a l’escola, com treballen, quin és el seu horari...
Estem segurs que a ells els encanta. Si no sabeu de què va el projecte, podeu fer un tastet aquí o mirar els vídeos
que vam preparar expressament per a la nostra escola.

MILLORES
Aquest estiu hem aprofitat per fer obres i
millorar diferents espais de l’escola:


S’han fet col·lectors nous de recollides
d’aigües pluvials al pati de l’escola.



S’han posat canals externes a la teulada
de l’ESO.



S’han tret les tarimes de 4t, 5è i 6è de
primària.



S’han
instal·lat
dues
pantalles
interactives a 3r de primària i projectors a l’aula d’educació especial i SIEI ESO.



S’ha instal·lat una centraleta telefònica digital. Podeu contactar directament amb secretaria-direcció
(Helena) a l’1, administració (Marisol) al 2 o facturació (Sílvia) al 3.



S’ha pintat un mural nou al pati de l’escola obra de la Marina Vall·llosera i s’ha repintat el mural del
centenari d’en Xavi Garcia “Garci”.



S’han canviat totes les taules i cadires de 3r i 4t d’ESO.



S’ha acabat la substitució de la il·luminació de les classes de 1r i 3n de primària i el passadís de l’ESO per
LEDS.



S’han instal·lat 5 pissarres noves.



Les aules d’infantil s’han adequat per posar en marxa el Nou Context d’Aprenentatge (NCA).

VISITA AL BANC D’ALIMENTS
Dins del projecte l’Hort de les Aromes que fan els alumnes de 3r de primària en del marc del NCA (Nou Context
d’Aprenentatge), el dijous 16 de setembre van visitar el Banc d’Aliments. Es tractava de treballar una sessió per
reflexionar sobre la justícia social i prendre consciència de les realitats que ens envolten i que necessiten el nostre
ajut. Ens farà rumiar sobre la solidaritat quan arribi la nostra campanya de Recapte d’Aliments.

FEM XARXA
Tres caps del cau i exalumnes de l’escola s’ofereixen per a classes particulars de primària i secundària:
Alex Jurkiewicz
alexjurkiewicz@hotmail.com
656553003
Andreu Casadevall Lozano
644363064
Núria Recio Morató
nuriarecio2002@gmail.com
625071472

CONTACTE
Telèfon i Whatsapp
938670265
Correu
santceloni@lasalle.cat
AMPA
hola@ampalasallesantceloni.com

ENLLAÇOS
Consells per a una
adaptació
respectuosa –
“Educant en positiu”

Web
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