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ACTIVITATS EXTRACURRICULARS
Avui divendres 1 d’octubre hem començat les activitats extracurriculars a
l’escola i acabaran el mes de maig. Des de fa molts cursos, apostem per les
activitats després de les classes. Per això, les oferim en acabar l’horari lectiu.
Enguany, s’han obert, per als alumnes de primària, les de l’escoleta d’handbol
els dilluns i dimecres de 17 a 18 de la tarda i la robòtica els dimecres i
divendres, de 13.45 a 14.50 del migdia. A educació infantil, es farà el curs
d’anglès per a P3, P4 i P5, els dijous, de 5 a 6 de la tarda. Esperem que els nens
i nenes inscrits gaudeixin d’aquests aprenentatges.

AMPA
Amb el nou curs també s’engega l’activitat de l’AMPA. Les famílies, a través de l’Associació, podeu participar activament de la
vida escolar i contribuir en el desenvolupament de l’escola. L’AMPA participa i/o organitza: la Castanyada, la xocolatada de
Nadal, la visita del patge a l’escola, els concursos de Nadal i de Sant Jordi, les Festes de la La Salle, les marxes Montserrat a
Peu i Cuques de Llum i les activitats solidàries com el recapte i l’encesa. Enguany, també tornaran les activitats familiars de
cap de setmana.
Aquest any la quota és reduïda: 26€. Si sou socis de l’AMPA, també teniu descomptes en comerços i en el Casal d’Estiu de
l’escola.
Si us voleu donar d’alta, ho podeu fer enviant un correu a smorales@lasalle.cat

PROJECTE COSMOS
El curs passat es va iniciar a l’escola el projecte COSMOS de diversificació
curricular per atendre les altes capacitats en l’alumnat.
Aquest curs el projecte s’està consolidant amb un oferta formativa
estructurada i formació al professorat.
En la branca COSMOS de primària hi participen quatre nens: un de 5è i tres
de 6è. Tenen dues hores a la setmana de robòtica on, de moment, han treballat
l’autocontrol, l’empatia a l’escola i a casa. Igualment, han començat a utilitzar
les hipòtesis i l’assaig-error per mitjà dels robots. A més, en l’hora que tenen
d'anglès, actualment fan recerca del tema The volcanoes.
A l’ESO en formen part tres alumnes que participen en tres seminaris
d’ensenyament dins de les seves hores lectives. Per tant, tres professors especialistes en les matèries imparteixen aquests
continguts: un de robòtica (1 hora), un altre que inclou la història i la literatura (2 hores) i un tercer que treballa el camp de la
ciència (2 hores).

ESPAI JOVE CREU ROJA
El dijous 30 de setembre la Diana Diaz, tècnica de joventut de la Creu Roja, va venir a explicar als alumnes de 4t d’ESO
l’obertura d’un nou servei per a joves de 15 a 30 anys.
L’Espai Jove es troba emmarcat dins del projecte PEJ Promoció d’Èxit en Joves. És un projecte totalment gratuït sense ànim
de lucre, que portarà Creu Roja Joventut i que pretén donar resposta i acompanyament integral a les necessitats dels i les

joves detectades al territori de Sant Celoni.
Un Espai Jove és un equipament dedicat exclusivament a aquesta franja d’edat que ofereix poder anar tant a gaudir d'activitats
i tallers que els usuaris proposin com a passar l'estona en companyia dels seus amics i amigues.
L’Espai Jove obrirà els dimarts en horari de tardes de 18:00-20:00h.
Podeu trobar més informació a: https://www.instagram.com/espaijovesantceloni/

CONSELL ESCOLAR
El proper dimarts dia 5, a les 18h, està convocat el Consell Escolar d’inici de
curs amb el següent ordre del dia:


Aprovació de l’acta anterior



Aprovació del Pla d'Obertura de centre



Aprovació del Pla Anual de Centre



Informació i aprovació de les despeses de funcionament del curs
2020/2021



Activitats formatives paral·leles: extracurriculars, EROL, Pastoral,
Associats, Escola de Música, AMPA



Desplegament projecte NCA



Informacions generals

 Precs i preguntes
Recordeu que el consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de
participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Hi trobem
representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa:
director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, pares i
mares, etc.
Els membres del Consell Escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

TEMPS DE LLEURE, TEMPS DE CRÉIXER
Creiem que el temps de lleure també forma part de l’educació i formació dels infants i joves. El nostre Agrupament, l’EROL,
ha renovat els caps d’Agrupament: la Gemma Lozano i l’Eduard Garcia deixen pas a la Mariona Garcia i a en Marçal Rotllant.
Els desitgem molta sort!
Demà engeguen motors! Tenien ganes de retrobar-se perquè no sabien res els uns dels altres des dels campaments del juliol,
que van celebrar a Los Pujols, al Pallars Jussà. Aquells dies d’acampada els van servir per posar punt i final a un curs molt
complicat i dur per les restriccions mèdiques, i per això encara van gaudir més de la convivència i de l’entorn. Han encetat el
setembre amb les reunions d’inici del nou any, la formació dels nous caps i amb noves admissions a l’agrupament. Enguany,
ja tornen a batre el rècord i ja són 211 persones! La Festa del Pas ja està a tocar i ja la tenen ben planificada.
Ens han confirmat que serà un no parar fins al mes de juny! Aquest 2 i 3 d’octubre es retroben amb els infants i joves amb tot
preparat i engrescats per fer un nou camí plegats. Sempre a punt!
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