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MOSTRA DE MÚSICA  

Aquesta setmana, hem convidat les famílies a compartir els 

aprenentatges musicals amb nosaltres.   

Amb il·lusió, els alumnes de cicle inicial de primària (1r i 2n) van 

oferir-los una mostra a l’Ateneu de Sant Celoni, el dimarts 8 de febrer 

a la tarda. Els infants estan contents de participar en grup en un 

espectacle adreçat a les mares i als pares per ensenyar tot el que han 

après. Enguany, amb més motiu perquè l’any passat es va haver 

d’anul·lar per la pandèmia. La meitat de la classe toca instruments de 

vent (violins i violoncels) i l’altra meitat, instruments de percussió 

(carillons, xilòfons, metal·lòfons). Després de la mostra 

s’intercanviaran els instruments.   

També van cantar dues nadales del concert que no es va poder celebrar en el seu moment.  Finalment, alguns dels 

nens que cursen la Primària Musical, els pianistes, van interpretar algunes peces. Podeu veure les fotos aquí. 

APS (4T ESO)  

Els projectes APS (Aprenentatge i Servei) que es desenvolupen 4t d’ESO van prenent forma i contingut. Es van 

desplegant durant tot el curs acadèmic i impliquen l’alumnat d’una manera especial perquè han de comptar 

obligatòriament amb la vessant de servei. És a dir, treballem per als altres: la nostra feina portarà un benefici a 

algun col·lectiu. Així doncs, enguany se n’han materialitzat deu:  

MUSICAL. Aquest grup busca recursos i desenvolupa estratègies de màrqueting per tirar endavant el musical de 

4t. Són els encarregats de distribuir i gestionar les entrades.  

MURAL ESCOLA. Tenen un projecte per millorar l’aspecte del pati de l’escola i donar-li una mica més de vida i 

color. Creuen que així poden alegrar una mica la fredor que els transmet el pati.  

STREET ART. L’Ajuntament ofereix diversos espais urbans per netejar i rehabilitar a través de la pintura. Estan 

dissenyant un projecte per plasmar-lo en una paret del poble, acompanyats d’un artista local que els ajudarà a fer-

lo realitat.  

FITTCAST. La combinació perfecta entre esport i ràdio. Aquest grup està creant diversos continguts d’esports 

(rutes, circuits, etc.) i mitjançant el podcast en fan difusió. Un dels objectius és que els pugueu escoltar per Ràdio 

Sant Celoni.  

CUQUES DE LLUM. La Marxa Solidària de l’escola està gestionada per un equip de professors i alumnes. Aquest 

grup s’encarregarà de dissenyar la ruta i dorsals i buscar els patrocinis. Tot s'organitza per recaptar el màxim de 

diners per a un dels projectes de PROIDE.  

AQUIPROUBULLYING. Un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació 

de tota la comunitat escolar, especialment l’alumnat que actuarà com a observador i agent actiu i compromès amb 

la lluita contra l’assetjament.  

RECOLLIDA DE JOGUINES. Aquest grup s’ha dedicat a recollir joguines abans de Nadal per recaptar fons i 

aconseguir que cap nens es quedi sense una joguina. Han col·laborat també amb Acció Baix Montseny.  

MENJADOR SOCIAL. És un grup d’alumnes que està en contacte amb un centre social i han ofert el seu temps 

personal per ajudar a un menjador per a persones que ho necessiten.  

RECOLLIDA DE ROBA. Aquest grup està creant una campanya per tal de recollir roba usada i en bon estat per 

col·laborar amb l’ONG SOS Àfrica.  

https://www.flickr.com/photos/sallesantceloni/sets/72177720296549300/


CUIDEM LA NATURA. En alguna ocasió heu vist algun parc o entorn urbà descuidat? Doncs aquest grup mirarà 

d’ubicar-los i al mateix temps netejar diversos espais del nostre entorn.  

Com veieu, tots els projectes demanen una gran implicació de l'alumnat que els protagonitza. Els animem a seguir 

per arribar a culminar-los amb èxit al final de curs. 

 

FESTA COLÒNIES CEASC 

Us transmetem un missatge que ens ha arribat que us pot resultar 

interessant: 

Aquest any 2022 es compleixen 50 anys del naixement formal del Centre 
d’Esplai de l’Arxiprestat de Sant Celoni (CEASC), de la creació de la seva 
mascota, en Titsu, i del primer Mercat de l’Encerada. 

Volem commemorar aquest aniversari amb un gran esdeveniment cultural 
que tindrà lloc a Sant Celoni del 20 al 28 de maig. Per dur-lo a terme hem 
constituït una associació de nom Titsu 50, formada per antics monitors, que 
s’encarregarà d’organitzar-lo. 

A la pàgina web adjunta podeu trobar informació de qui som Titsu 50 

www.titsu50.com 
 

COVID 

Primera setmana sense els cribratges al contactes de positius escolars. S’han comunicat casos positius a P3A que 

han fet posar el grup en quarantena per superar el llindar de 5 positius. Ahir també va ser el primer dia sense 

mascareta a l’aire lliure; a poc a poc tornem a desescalar mesures. Esperem que aquesta sigui la bona. 

 

AVANÇAMENT DEL CALENDARI PER AL CURS 22-23 

Ahir ens va sorprendre a tots la proposta del Departament pel curs vinent: 

 Començarà el 5 de setembre per als ensenyaments d’educació d'infantil i primària i el 7 de setembre per a 

l’ESO, batxillerat i l'FP. 

 L'avançament del calendari no comportarà un increment d'hores lectives. 

 Jornada reduïda entre els dies 5 i 30 de setembre els centres d'infantil i primària (de les 9 a les 13 hores). 

 Hi haurà un dia més de vacances de Nadal i els centres educatius tindran un dia més de lliure elecció (es 

passarà de 3 a 4 dies). 

S’haurà de veure en els propers dies com es concreta a través de l’ordre de calendari. Des de La Salle treballarem 

per oferir la resposta que les famílies necessiten. 

 

 
 

 

Xarxes socials i 
transtorns de la 

conducta alimentària 
– “criatures.cat” 

 

 

CONTACTE 

Telèfon i Whatsapp 

938670265 

Correu 

santceloni@lasalle.cat 

AMPA 

hola@ampalasallesantceloni.com 

 

ENLLAÇOS 

 Web  

Sallenet 

 Menú  

 Tiquets menjador  

Calendari 

Fem Xarxa 

 

 

http://www.titsu50.com/
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https://santceloni.lasalle.cat/download/menu.pdf
https://tpv.lasallesantceloni.cat/menjadors/llistat
https://santceloni.lasalle.cat/download/calendari.pdf
https://santceloni.lasalle.cat/fem-xarxa-2/

