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S’APROPA EL NADAL, CELEBREM-LO!  

El desembre ens porta la il·lusió d’esperar el Nadal. Són una 
infinitat les activitats i actes que organitzem amb col·laboració amb 
l’AMPA cada curs.  
Ja n’han passat algunes de l’AMPA com el concert de 
la Dàmaris Gelabert a l’Ateneu, el tast de vins al menjador de l’escola, 
el Patge Reial que ha vingut a visitar el més petitons i el concurs de 
Postals de Nadal que ha lliurat els premis avui i l’esperada xocolatada 
de què avui hem pogut gaudir.  
Els guanyadors del concurs de postals són:  Ona Ibáñez (P3B), Iker 
Rodríguez (P5A), Marta Clapés (1rB EP), Mar López (4tB EP), Nara 
Sivil (6èB), Ana Ventura (1rB ESO) i Irene Méndez (4tC ESO). 
També  ja s’ha fet el sorteig de les paneres de l’AMPA, les 3 famílies 
guanyadores són: Ametller-Montsant, Puig-Prat, Antolí-Bartolí. 
A més a més: 

La trobada d’Advent 
El dilluns 13,  els membres de la comunitat educativa es van 
connectar en línia voluntàriament a la tradicional pregària, 
organitzada per La  Salle Premià. Una estona per compartir, 
reflexionar i parar el ritme frenètic de l’acabament de trimestre. Tant 
de bo que l’any que ve les mesures de la pandèmia ens permetin fer-la 
presencial!   
 

Ja ha arribat el tió tan esperat!  
Els més petits de l’escola estan contents perquè la setmana passada 
els va trucar a la porta una sorpresa: els tions! Els van acollir a les 
classes i ara els estan alimentant de valent a veure si caguen algun 
regalet abans de les vacances de Nadal!  
També, els nens i nenes de cicle inicial van fer una sortida el dia 10 de 
desembre. Havien rebut un missatge dels tions: no aconseguien 
arribar a l’escola perquè s’havien perdut. Els van haver de sortir a 
cercar! Els van trobar amagats a la Font dels Enamorats.   La setmana 
vinent els faran cagar. 

 
Calendari d’Advent per a la comunitat educativa  

Al llarg d’aquesta setmana hem anat trobant la sorpresa inesperada 
d’un petit detall i la descoberta d’una reflexió. Gràcies als 
amics invisibles!  
  

Dinàmica d’Advent a les aules 
Els tutors i tutores han treballat la dinàmica I tu, els obres la 

porta?,  lligada amb el Nadal i amb el tema del curs Estàs a casa. Unes 
estones per treballar la interioritat i reflexionar sobre l’esperança, 
l’optimisme, la diversitat i l’alegria.  

 
Més activitats previstes:  

Làser Tag  
Organitzada per l’AMPA,  serà l'activitat estrella que els alumnes de cicle mitjà i superior de primària i  l’ESO estan 
esperant per a la setmana vinent! Faran partides de 20 minuts en dos grups de 6 persones al pati.  
 

  



Pessebre Vivent  
El claustre d’educació infantil organitza el Pessebre Vivent al Turó de 
la Mare de Déu. La col·laboració de la resta de professorat el farà 
possible i un grup d'alumnes d’ESO faran un servei comunitari per 
pintar la façana de l’ermita de la Mare de Déu del Puig  perquè quedi 
ben reeixit!  
 

Nadal a casa  
El darrer dia, 22 de desembre, es presenta emocionant!!  
Els alumnes de primària retallaran i  pintaran l’aula amb mitjons de 
Nadal amb bons desitjos. Els penjaran a l’aula per decorar. També 
muntaran un arbre fet de peces de petits arbres que cada nen haurà 
pintat. Al final, el penjaran a la porta.  
Amb els alumnes de secundària estem preparant una veritable festa de 
Nadal ! (L’ESO comença a les 8.30).  Les comissions de cada 
aula  s’encarrega de muntar la seva part  a consciència i no ens 
faltarà cap detall: l’arbre, la taula ben parada, l’aula engalanada,  les 
finestres decorades,  les nadales, els mitjons amb bons desitjos, el 
pessebre.   
Per a tota l’escola tindrem fins i tot el Missatge Institucional del 
Director i... les Dotze Campanades per encomanar alegria i desitjar-
nos un espectacular Any Nou! Ens menjarem els 12 grans de raïm, els 12  Lacasitos, les 12 mandarines, etc.  el dia 
22 de desembre!!!  

 

FEM BALANÇ  

Hem arribat al final de trimestre i és hora de fer balanç de la feina feta durant la primera avaluació.   

A la secundària, ja es va fer l’avaluació i aquesta setmana s’ha desenvolupat les recuperacions del 13 al 15. Abans 

de les vacances de Nadal, l’alumnat en rebrà els resultats.  

A la l’etapa de primària, s’ha reunit el claustre de mestres per fer les sessions d’avaluació (dimarts: cicle inicial; 

dimecres: cicle mitjà i dijous, cicle superior) i tindran les notes també abans de les vacances. 

 

CONSELL ESCOLAR  

El dilluns 13 de desembre es va reunir el nou Consell Escolar. Aquesta primera trobada va ser per fer-ne la 

constitució i presentar els nous membres. També és va aprovar per unanimitat l’adhesió a l’actual model 

d’immersió lingüística. Desitgem a aquest òrgan tan important per a l’escola una molt bona feina! 

 

COVID  

El creixent nombre de casos també ha arribat a l’escola. Aquesta setmana han començat quarantena 3rA i 4tB de 

primària, tots dos fins el dia 24. Així doncs, el recompte d’aquest trimestre a dia d’avui ha estat de 4 grups de 

primària i 1 d’educació infantil. La propera setmana es preveuen canvis en els protocols, com per exemple que els 

contactes estrets facin quarantena encara que estiguin vacunats. 

 

El joc de taula que 
ensenya – 

“Criatures.cat” 

 

 

CONTACTE 

Telèfon i Whatsapp 

938670265 

Correu 

santceloni@lasalle.cat 

AMPA 

hola@ampalasallesantceloni.com 
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Calendari 

Fem Xarxa 
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