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BENVINGUDA
Benvinguts i benvingudes de nou a l’escola! Aquest dilluns 10 de gener
hem iniciat les classes sense problemes i aplicant les noves directrius
pel que fa a la prevenció de la covid-19 a les nostres aules. Aquest
trimestre acabarà el divendres 8 d’abril. El 28 de febrer i el 18 de març
són festius triats per les escoles del municipi. El 22 de febrer tenim l’
English Day i el 25 el Carnestoltes.

LOTERIA PREMIADA
Totes aquelles persones que van comprar el dècim de l’AMPA (23.468)
de la Loteria de Nadal que es va sortejar el passat 22 de desembre estan
de sort! Per fi podem dir que ens ha tocat una mica la loteria: ens
tornen els diners invertits. La van vendre a l’Administració de Loteria
del carrer Sant Josep.

FORMULARI DE RESERVA DE PLAÇA
Comencem a fer la planificació per al curs vinent. Heu rebut en el
correu el formulari de reserva de plaça. En ell podeu confirmar pel
següent curs la continuïtat dels vostres fills al centre. També podeu
introduir aquells germans/es que començaran a la nostra escola el
curs vinent.

PORTES OBERTES
Les preinscripcions ja estan a tocar:


Educació infantil i educació primària: del 7 al 21 de març.

 Educació secundària obligatòria: del 9 al 21 de març.
Com cada any l’escola obre les seves portes a totes les famílies que
vulguin conèixer el nostre projecte. Oferim visites personalitzades que
es poden reservar pel web, per telèfon al 938670265 o per correu
electrònic a santceloni@lasalle.cat.
Si teniu familiars o amics que busquen escola us agrairíem que els feu
arribar la informació. Fem créixer la família lasal·liana!

COVID
Aquesta primera setmana de trimestre hem tingut casos positius a
diferents grups; l’alta transmissió de la nova variant fa que la
propagació sigui molt ràpida. Per això és molt important que si
es tenen símptomes no es vingui a escola i si tenim un
convivent positiu (pares o germans) tampoc.
Grups amb almenys 1 positiu: 2n A primària, 6è A primària, 1r A i B d’ESO, 2n A i B d’ESO i 4t B d’ESO .

El protocol és diferent segon l’etapa:


Infantil i Primària
o 1-4 positius: Test gratuït el mateix dia o el dia següent per a tots. No cal quarantena.
o 5 o més positius:
 Alumnes no immunitzats: faran quarantena de 7 dies, sense prova.
 Alumnes immunitzat: test i vigilància de símptomes.



ESO (per a un sol cas)
o No immunitzats: quarantena sense prova.
o Immunitzats: Test gratuït el mateix dia o el dia següent i vigilància de símptomes.
A tenir en compte:


Immunitzat: alumne amb la pauta completa i si han passat 14 dies de la darrera vacuna. O bé ha passat
la COVID els darrers 90 dies (3 mesos).



Els alumnes que han passat la covid els darrers 3 mesos NO s’han de fer test ni quarantena
en cap cas. Sí que cal que facin vigilància de símptomes.



Els test gratuïts a primària i ESO es fan en les farmàcies adherides al programa. A Sant Celoni: Duran,
Casamada, Casas i González Garcia. Algunes farmàcies demanen cita prèvia o tenen hores concretes.
Truqueu abans. Abans d’anar a la farmàcia comproveu que us surt el test gratuït a l’apartat de receptes de
la Meva Salut i porteu la targeta sanitària.



Els tests gratuïts a infantil es fan en un punt centralitzat.



Si un alumne dona positiu en un test a casa, cal que contacteu amb una de les farmàcies del programa o
amb el CAP perquè el positiu consti a Salut. Aviseu-nos també.
Amb la saturació actual del CAP, no tenim informació detallada de la situació immunitària de cada
alumne/a. Quan hi hagi un positiu en un grup, informarem les famílies del protocol i cada família haurà
de seguir les indicacions segons l’estat de vacunació del seu fill/a.



CONTACTE

ENLLAÇOS

Telèfon i Whatsapp
938670265
Correu
santceloni@lasalle.cat
AMPA

Web
Sallenet
Menú
Tiquets menjador

hola@ampalasallesantceloni.com

Llibres infantils i
juvenils recomanats
– “Timeout”

Calendari
Fem Xarxa

