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ÉS EL TEMPS DE COLLIR CASTANYES...
Sí, és el temps de collir castanyes i bolets, però no se’n fan perquè no
plou! Quina decepció per als boletaires! En qualsevol cas, a l’escola
hem celebrat la Castanyada aquest divendres, 29 d’octubre.
Al matí tots els infants i adolescents del centre han aprofitat l’entorn
privilegiat on tenim la sort de viure per sortir de l’escola a escampar
una mica la boira.
La mainada de l’etapa d’infantil ha anat a la Rectoria vella i ha passat
el matí buscant tresors de tardor després de l’esmorzar. Després ha
seguit fent jocs al parc. A la tarda, ha rebut la visita de la Maria
Castanyera i les seves castanyes. I ha acabat dansant al pati amb molta
animació.
Els nens i nenes de cicle inicial de primària al matí han fet la Gimcana
de la Castanyada al Turó de la Mare de Déu. Els de cicle mitjà han
gaudit de la passejada a la Font dels Enamorats. Pel camí han recollit
branques i fulles per fer un mòbil per decorar el passadís. Un cop a
l’escola i per grups cooperatius han dissenyat i confeccionat els mòbils.
També han pintat els murals de tardor. Els de cicle superior han anat
a Sant Esteve d’Olzinelles tot el dia i els han portat les castanyes allà.
Tot caminant, s’han anat aturant per fer les explicacions de natura i de
bolets (...pocs!!).
A la tarda, la mainada de primària fins a 4t s’han sumat a la ballada
d’infantil amb la Castanyera i han menjat les castanyes que han torrat
els membres de l’AMPA. Moltes gràcies!!!!
Els adolescents de secundària, que tenen bones cames, s’han atrevit a
pujar fins a Sant Guillem (1r), Olzinelles (2n), Campins (3r) i els de 4t
s’han quedat al centre per organitzar un passatge del terror. Els
mateixos alumnes han muntat l’activitat (disfresses, maquillatge i
decoració) i les dues classes s’han posat a prova a veure qui espantava
més a qui. Més d’un ha passat por i tot!
Per tant, un any més, tota l’escola: alumnes, docents i personal
d’administració i secretaria hem viscut una altra festa de la Castanyada
amb bona companyia i bon humor!

MESTRES EN PRÀCTIQUES
Aquesta setmana acomiadem la Clara Bernat que feia pràctiques de
mestra a cicle superior. I també aquesta setmana hem donat la
benvinguda a l’Alba Canaleta que farà pràctiques de llengua castellana
a l’ESO i a la Carla Vives que farà pràctiques de pedagogia.

CÀMERA... ACCIÓ!
Els nens de 3r de primària encadenen els projectes de NCA i ja han
començat el següent: Càmera... Acció! Durant tres setmanes estaran
treballant un conte que han de transformar en diàleg, representar i
enregistrar. Els desitgem molta inspiració!

AMPA
L’AMPA ja ha arrencat amb una proposta diversificada d’activitats per a
totes les edats i gustos:


Divendres, 29 d’octubre: L’AMPA torrarà les castanyes per a tots
els alumnes d’infantil i primària.



Dijous, 4 novembre, 18:30. Assemblea ordinària AMPA a
l'auditori de l’escola.
Divendres, 5 de novembre a les 17:15 al pati: Les famílies de P3 i P4 tindran la seva festa de benvinguda



amb berenar i conta contes. Obert a totes les famílies. Cal avisar a : hola@ampalasallesantceloni.com



Dissabte, 13 de novembre: Els alumnes de famílies sòcies de 5è i 6è de primària i ESO tenen una entrada
gratuïta al túnel del terror de l’EROL.
Diumenge, 14 de novembre: Pícnic científic amb Martí Boada. Inscripcions:

o Socis de l’AMPA: 2 €/persona. Us podeu inscriure preferentment el 2 i 3 de novembre a
secretaria en horari de 08:00h-13:00h o bé a la tarda a la sala de juntes de 17:00h-17:30h
o No socis: 10 €/persona. Us podeu inscriure el 4 i 5 de novembre a secretaria en horari de
08:00h-13:00h, sempre que quedin places lliures.
Hi ha dues activitats més per aquest trimestre que s’anunciaran properament. L’AMPA també ha gestionat a través
de la nutricionista que al menú de l’escola s’afegeixin les recomanacions per al sopar. Us recordem que us podeu
fer socis de l’AMPA a l’administració de l’escola.

BICIBÚS
Divendres vinent iniciarem la primera prova amb una ruta des de les
Borrelles a la Salle. De moment, farem un dia a la setmana, el divendres
al matí, per als alumnes de primària. Podeu veure les parades en aquesta
imatge, si voleu afegir-vos-hi, envieu un correu a xcatala@lasalle.cat

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

ENLLAÇOS
Instagram i
adolescents –
“criatures - Ara”

Web
Sallenet
Menú
Tiquets menjador
Calendari
Fem Xarxa

