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FESTA DE BENVINGUDA
Hem començat el mes de novembre i els més petitons de l’escola ja han
tingut temps de fer una bona adaptació al centre. Els primers dies
poden ser una mica complicats per alguns, però ara ja estan molt
contents de venir per estar amb els seus amics i aprendre cada dia una
mica. Aquest divendres 5 de novembre, per celebrar-ho, l’AMPA ha
ofert una benvinguda als menuts de P3 i P4 perquè l’any passat no es
va poder fer com calia.
A partir de les 17.15h, alumnes, mestres i famílies han compartit el
berenar, s’han divertit i han escoltat la narradora de contes que els ha
explicat rondalles sobre les emocions. Benvinguts al vostre llarg, i
esperem que il·lusionant i profitós, camí a l’escola!!

CASTANYADES AMB SORPRESES
El divendres passat, quan vam celebrar la Castanyada a l’ESO, cada
curs van preparar un esdeveniment especial per fer durant la
caminada.
Els de 1r van aprofitar els marges dels camins per buscar bolets. Va
esdevenir la sortida pràctica del tema de biologia que treballa el món
dels fongs. Tot i que no en van recollir cap de comestible, en van trobar
d’altres per arrodonir l’estudi micòleg.
Els de 2n van organitzar un fantàstic pícnic de tardor amb unes
“taules” molt ben parades al mig de la muntanya. Les fotografies
donaran fe de la delicadesa del muntatge i del bon esmorzar sobre les
estovalles. Quins cracks!
Els de 3r van participar per parelles o trios en el concurs fotogràfic
Atrapeu l’entorn... amb la càmera! Els guanyadors del certamen han
estat: 1r premi: Octavi Sànchez, Àngel Laquente i Oriol Vilà; 2n premi:
Jawa Drammeh i Ibana García i 3r premi: Marçal Bordetas i Víctor
Martos. Avui mateix s’han lliurat a l’auditori els diplomes que acrediten els guardons. Enhorabona!
Els de 4t van patir i gaudir al mateix moment amb els seus inquietants Túnels del Terror. Enhorabona també al
muntatge i al desmuntatge exprés i acurat.

CONSELL ESCOLAR
Aquest mes de novembre, toca renovar el Consell Escolar del centre, òrgan cabdal per la bona coordinació i entesa
entre tots els integrants de la comunitat educativa.
Us presentem els alumnes que han presentat candidatura per representar el seu col·lectiu: Ian Rolandelli (2n ESO
A), Ibana García (3r ESO A), Marçal Parera (3r ESO A) i Laia Campillo (3r ESO B). El dimarts 23 es celebraran les
votacions de l’alumnat a l’escola.
Les dels mares i pares seran el dia 26. Podeu presentar la vostra candidatura a la secretaria de l’escola o per correu
electrònic a santceloni@lasalle.cat

BICIBÚS
Avui ha començat la primera línia de Bicibús de Sant Celoni,
impulsada per La Salle. A dos quarts de nou sortien de Sant Ponç els
primers alumnes, han fet parada al carrer Sant Josep/Sant Pere on
s’han incorporat més alumnes i han arribat a l’escola puntuals, actius
i contents. Cada divendres al matí us hi podeu afegir, de moment:
Borrelles, Sant Ponç, plaça Josep Alfaras i tot el carrer Sant Josep.

FOTOGRAFIA CLASSES
Dijous dia 11, farem les tradicionals fotografies dels grups classe.
Enguany també hi haurà fotografies individuals i de germans. Això
passa cada dos anys. L’empresa de fotografia escolar Minerva és
l’encarregada de la sessió. Més endavant quan tinguin les fotografies a
punt les faran arribar a l’escola i les famílies que vulguin les podran
comprar. Ja us avisarem.

ASSEMBLEA DE L’AMPA
Ahir, a l’auditori de l’escola va tenir lloc l’assemblea ordinària de
l’AMPA. Es va aprovar la composició de la nova junta:
Presidenta: Raquel Morón, Vicepresidenta: Alba Montalvo,
Tresorera: Ingrid Bielma, Secretaria: Sara Villegas, Vocals:
Elena Muelas, Jero Rodríguez, Mar Monforte, Jordi Cunyat,
Susana Porrero i Carme Gómez.
També es van aprovar els comptes dels dos darrers anys i el
pressupost per aquest curs.
Un altra novetat que es va aprovar és l’adhesió de l’AMPA de La Salle
Sant Celoni a la CCAPAC (Confederació Cristiana d’Associacions de
Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya).
La renovada Junta està molt il·lusiona i engrescada. Moltes gràcies
per la implicació i molts encerts!
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