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TÚNEL DEL TERROR
L’agrupament EROL va muntar el dissabte 13 de novembre el
tradicional Túnel del Terror per a les famílies a la Rectoria Vella de
Sant Celoni. Va ser un èxit com en cada edició perquè és un muntatge
molt treballat. Enguany, ens endinsàvem en una acampada misteriosa
amb una ouija terrorífica. A partir de dos quarts de 7 de la tarda van
anar entrant les agosarades víctimes en grups de deu. Van arribar a
passar unes 8oo persones! Per tal de controlar el Jardins de la
Rectoria on havia quedat instal·lat el Túnel, la vigília, la branca dels
Pioners i Caravel·les hi va acampar per fer guàrdies. El dissabte al matí
van acabar de muntar tot el que faltava. L’AMPA va convidar els socis
de cicle superior i ESO a gaudir-lo.
Enhorabona per l’organització i el resultat! Segur que més d’un i una
van passar molta por!!!

PÍCNIC CIENTÍFIC
El diumenge 14 de novembre, l’AMPA de l’escola va organitzar un
reeixit Pícnic Científic. Va ser una jornada rodona a can Verdaguer, al
Montseny, amb un munt d’activitats programades per a les famílies
que s’hi van inscriure: jocs, tallers, pràctiques i xerrades que van
sorprendre petits i grans, gràcies a l’associació Pèndulum. També van
comptar amb el divulgador científic Marc Boada que els va acostar la
ciència i els va fer al·lucinar amb segons quins experiments. Van veure
espectaculars minerals i roques, van fondre coure a més de 1000 graus
i van construir un coet per fer-lo volar! Les famílies i els nens i nenes
van coincidir que havia estat un dia fantàstic en plena natura amb bons
aprenentatges compartits! L’AMPA les va convidar a esmorzar i
cadascuna es va portar el dinar. Enhorabona a l’AMPA per la
coordinació de l’activitat!

COVID
Dissabte passat vam haver de confinar el primer grup d’aquest curs, 5èA de primària. Dimarts es van fer la prova
PCR, no va sortir cap altre cas positiu. Dimarts vam confinar un segon grup, aquest cop el 2nB de primària. S’han
fet la prova aquest matí.
Les quarantenes duren 10 dies, encara que el resultat de la PCR sigui negatiu. 5è es reincorpora el dimarts 23 i 2n,
el divendres 26. Mentre dura la quarantena els alumnes fan escola a distància, tenen connexions diàries amb les
mestres i fan servir la plataforma Sallenet per a comunicar-se.
Recordeu que l’alumnat no pot venir al centre si:


Està esperant el resultat d’una PCR per contacte o símptomes.



Té símptomes compatibles amb COVID: febre, tos, dificultat respiratòria, vòmits o diarrea.



Un convivent (familiar) està esperant el resultat d’una PCR per símptomes.

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
Divendres 26 totes les famílies esteu convidades a la votació del representant de les famílies al consell escolar.
Podeu passar per secretaria de 9 a 17 i votar. Els alumnes votaran dilluns 22.

Des de fa dos cursos vam engegar el programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying del Departament
d’Educació de la Generalitat, a La Salle Sant Celoni:
El primer curs vam fer formació tot el professorat de CS i ESO per poder començar el projecte (19-20).
El segon curs es va elaborar el projecte de centre però malauradament la pandèmia el va aturar (20-21).
Enguany, l’engeguem de nou amb il·lusió. És per això que aquest curs des de tutoria s’està formant els alumnes de
CS i ESO amb l’objectiu d’oferir-los recursos per prevenir, detectar i posteriorment -amb els docents- intervenir en
casos d’assetjament escolar en la nostra comunitat educativa.
Alhora volem:
•
Implicar la comunitat escolar davant els casos d’assetjament.
•
Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels casos d’assetjament.
•
Fomentar la gestió positiva dels conflictes.
•
Contribuir al desenvolupament personal i social de tot l’alumnat.
Video promocional
A partir d’aquesta formació els alumnes des de CS fins a 4t d’ESO participaran activament essent part en algun
moment del curs dels equips per la convivència a CS i el servei comunitari de guaites a ESO.
Formar part d’aquests equips implica:
•
Observar i detectar situacions que trenquen la convivència.
•
Estar atents a companys que necessitin ajuda perquè se senten insegurs, exclosos, amenaçats o agredits.
•
Analitzar les situacions conflictives i fer propostes d’intervenció.
Aquesta formació també us implica a vosaltres, famílies. És per això, que durant sis fulls informatius rebreu unes
càpsules de formació amb l’objectiu de facilitar- vos estratègies i recursos per poder ajudar als vostres fills/es a
desenvolupar les capacitats que els han de facilitar una bona relació intrapersonal i interpersonal, així com la gestió
positiva dels conflictes, capacitats que són fonamentals per conviure positivament a l’aula i fora d’ella i per prevenir
i aturar possibles situacions d’assetjament.
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