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CONCERT SANTA CECÍLIA
Els infants d’infantil i de cicle inicial de primària van saltar, cantar i
ballar amb el concert que la Ceci i els seus amics músics van oferir el
dimarts 30 de novembre al matí. Els i les mestres també s’hi van
animar i van passar una molt bona estona: van gaudir moltíssim amb
totes les cançons per celebrar Santa Cecília, la patrona de la música.
Prèviament al concert de la Ceci, els alumnes 2n de primària van oferir
un concert d’instruments de corda i percussió. Van poder demostrar
el que aprenen a les classes de primària musical vinculades al Liceu.

AVALUACIÓ SECUNDÀRIA
El dilluns 29 de novembre es va reunir el claustre de l’ESO per fer la
sessió de la 1a avaluació. Els alumnes han rebut els butlletins avui
divendres 3 de desembre i s’han previst les recuperacions de les
assignatures suspeses els dies 13, 14 i 15 de desembre. D'aquesta
manera, tot l’alumnat començarà les vacances de Nadal sabent els
resultats de l’oportunitat de millorar les notes que suposen les
recuperacions.

RECOMANACIONS LECTURES
Cada mes podeu trobar al nostre compte d'Instagram unes lectures
recomanades. La Teresa Lozano i la Marta Clua ens proposaran
llibres, per a grans i menuts, que pugueu trobar a la biblioteca i unes
preguntes per fer-ne una reflexió. #llegirenfalliures #llegirensfagrans
#llegirensfacreixer

RECAPTE D’ALIMENTS
Avui divendres ha acabat el recapte d’aliments. Gràcies a la vostra gran
solidaritat, la sala on hem anat acumulant els productes ha quedat
plena a vessar: productes d’higiene, cereals, arròs, galetes, llet, sucre,
farina, pasta i oli. Tot es lliurarà a Càritas de Sant Celoni, degudament
empaquetat i classificat, perquè en facin la distribució.
Hem aplegat molts quilos de solidaritat!

COVID
Diumenge vam posar en quarantena el grup de P4A per un cas positiu d’un alumne. Ha de mantenir el confinament
fins al dia 6. Tant les proves dels grups de la setmana passada com les d’aquest grup han donat negatiu.

CARMANYOLES DE PICNIC
Els servei de menjador estrenarà un nou sistema de carmanyoles pels
alumnes de P3 a 2n de primària que demanin pícnic quan tinguin
excursió. Més sostenibles, més saludable!

PREGÀRIES VOLUNTÀRIES
PregaPrim. El 24 de novembre, els nens i nenes a partir de 3r de
primària que van voler van participar a la pregària i es van reunir amb
els i les mestres a la capella. Van ser un grup molt nombrós i van
treballar el Parenostre des d’un punt de vista adaptat. N’hi haurà una
cada últim dimecres de mes, de les 14.15h a les 14.45h.
PregaEso. Igualment, el dilluns 29 de novembre es va iniciar la de
l’ESO. Seran l’últim dilluns de cada mes, de les 14.15h a les 14.45h. En
aquesta ocasió, va ser una acció de gràcies, compartida entre els
alumnes i el professorat que hi va assistir.
Animem qui vulgui compartir una estona de reflexió i d’aturada per
treballar el nostre vessant transcendent, que sovint queda una mica en
segon terme pel tràfec del dia a dia.

LLIBRES SOLIDARIS
El diumenge 19 es farà la Marató de Tv3. Com a escola, muntarem un
pessebre vivent al Turó de la Mare de Déu del qual ja us parlarem.
Avui, però, us fem arribar una iniciativa per a la Marató que ja ha
començat: La venda solidària de llibres de 2a mà a la
Biblioteca l’Escorxador.
Triple benefici, per a la Marató, per al lector i per al planeta.
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