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ENCESA SOLIDÀRIA 

El proper 26 de novembre tindrà lloc la XXIII Encesa Solidària. 

Enguany la tornarem a celebrar a l'escola i hem preparat tot un seguit 

d'activitats per poder dur a terme el projecte que la Fundació Proide 

ens ha assignat aquest any: “Educar en igualtat per prevenir la 

violència de gènere i embaràs adolescent a Perú en context de Covid” 

El proper dilluns començarà la tradicional venda de llantions. A les 9h 

i a les 15h hi haurà paradeta tant al pati d'infantil, com al de primària-

secundària i a l'entrada de secretaria. Durant dues setmanes podreu 

contribuir al projecte comprant llantions solidaris per 1€. 

Més endavant us anirem explicant els actes de l’encesa que tindrà lloc 

la tarda del divendres 26. Estigueu atents a les xarxes!!!! 

 

EXÀMENS OFICIALS   

Aquesta setmana hem començat a avisar les famílies dels alumnes de 

4t d’ESO del curs passat perquè passessin a buscar per secretaria els 

diplomes de les proves de nivell de francès DELF B1 que van fer el mes 

de juny. Estem molt satisfets dels resultats perquè van aprovar un 

100% dels nois i noies que s’hi van presentar.   

Els bons resultats de les proves voluntàries de llengües estrangeres (KET, PET, FIRST, BAT DUAL, DELF) o música 

(Conservatori del Liceu) a què es sotmeten els alumnes de La Salle demostren que amb interès, esforç i dedicació 

poden complementar la seva formació integral. 

 

TENIM UNA  MISSIÓ!  

Els Dracs i el Diables de P5 d’educació infantil han acabat l’encàrrec 

plantejat en les dinàmiques NCA. Tot passejant per Sant Celoni, han 

ajudat l’agent secret Manelet a trobar la seva lupa. Missió acomplerta, 

sou molt bons resolent enigmes!   

Amb aquesta missió, els Dracs i Diables han descobert el seu poble; 

cada equip de treball cooperatiu va decidir conèixer un lloc 

emblemàtic de Sant Celoni. Hi van anar d’excursió, van entrar-hi i van 

conèixer la gent que hi treballa. Després, de tornada a l’aula, van posar 

en comú el que havien descobert. 

Ahir dijous van tenir l’oportunitat d’explicar les seves troballes a les 

mares i als pares. 

   



 

ENS VISITA “EL PERIÓDICO” 

Dimecres a la tarda ens va visitar a l’escola, l’Emilio Pérez de Rozas, 

periodista de la secció d’esports de El Periódico. El motiu va ser una 

entrevista que van venir a fer a en Roc Piñera de 4tB de primària pel 

seu campionat d’Espanya de Karts. El periodista va entrar a la classe 

i va parlar amb els alumnes i la mestra, va fer algunes fotografies i 

posteriorment va fer l’entrevista amb en Roc i el seu pare. 

Avui s’ha publicat l’article en format digital de la seva visita al centre, 

on el periodista destaca els valors de la nostra escola i la tasca docent 

de les nostres mestres. 

 

 

 

 

 

DOCENTS EN PRÀCTIQUES 

La Salle sempre ha estat una escola receptora d’alumnat de cicles i graus que volen fer pràctiques en el món 

educatiu. Ara mateix tenim a educació infantil a la Bintu i a la Marina Domínguez, estudiants del grau mitjà 

d'atenció a persones en situació de dependència. També trobem a infantil  a la Judit Pagès i la Dària Orench fent 

pràctiques del grau de mestra d’educació infantil.   

A primària, a l’aula d’educació especial realitza les pràctiques del grau de pedagogia la Carla Vives.  

Finalment, a secundària podem trobar l’Alba Canaleta del grau de llengua castellana i al Gerard Troyano del grau 

de ciències de l’activitat física i l’esport. Benvinguts i benvingudes! 
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CONTACTE 

Telèfon i Whatsapp 

938670265 

Correu 

santceloni@lasalle.cat 

AMPA 

hola@ampalasallesantceloni.com 

 

ENLLAÇOS 

 Web  

Sallenet 

 Menú  

 Tiquets menjador  

Calendari 

Fem Xarxa 
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