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EXÀMENS OFICIALS DE LLENGÜES ESTRANGERES  

En la nostra Escola Multilingüe apostem fermament per proporcionar 

als alumnes un bon nivell de llengües. Les darreres setmanes a l’etapa 

de l’ESO hem estat preparant els exàmens de proves de nivell per 

accedir a presentar-se als diplomes oficials d’anglès i de francès. Les 

escoles d’idiomes Cambridge i Alliance Française són els responsables 

de les proves. En el cas de l’anglès, els tests es faran a l’escola, el 

dissabte 11 de juny i per al francès, els alumnes es desplaçaran a 

l’Alliance Française de Granollers, el dissabte 4 de juny.   

Per optar a fer les proves d’anglès es van presentar 54 alumnes i per al 

francès poden presentar-se als exàmens de nivell tots els alumnes de 

llengua francesa de 2n cicle d’ESO.   

A secundària, els nivells en anglès que s’ofereixen són el KET (A2), PET 

(B1) i FIRST (B2). A primària, l’alumnat es pot presentar a la prova de 

Movers o KET. De francès, aquest any s’oferirà la prova DELF A2. I 

l’any vinent el DELF B1.  

Per tal de preparar les proves, s’organitzaran a l’escola unes sessions 

de revisió impartides per professorat de la Cambridge i l’Alliance 

Française als migdies.   

En el mateix àmbit de llengües estrangeres, aviat tindreu novetats: 

estem tancant l’acord per tornar a oferir el curs vinent les estades 

trimestrals a Irlanda i els viatges d’immersió d’una setmana. També 

estem a prop d’assegurar la presència d’auxiliars de conversa per al 

curs vinent. A poc a poc anem recuperant tota l’oferta d’abans de la 

pandèmia. 

 

CERTAMEN DE REDACCIÓ   

Aquesta setmana hem seleccionat els i les alumnes de 2n d’ESO que 

tindran l’oportunitat de participar en la 44a Edició de Relat Breu de 

Catalunya, el dia 10 març 22, organitzada per l’empresa COBEGA. Amb 

motiu de la pandèmia, i també com l’any passat, la redacció es farà en 

línia a cada centre educatiu. No sabrem el tema fins al dia del concurs 

i tindran dues hores per fer l’esborrany i passar-lo a net. Són aquests: 

Berta Somoza, Carla Soto, Berta Reales, Joan Lorente, Mireia Vázquez, 

Jana Santaeugènia, Ferran Muñoz, Arnau Teruel, Clàudia Pérez, Salma 

Al Hammam i Martina Garcia.  

L’Edició en castellà, anomenada 61a Edición del Concurso Jóvenes 

Talentos de Relato Corto, tindrà lloc en les mateixes condicions, però 

un dia més tard, l’11 de març. Els alumnes que hi prendran part són: Martina Garcia, Ferran Muñoz, Jana 

Santaeugènia, Paula Estévez, Berta Puig, Berta Reales, Gael Salvi, Carla Soto i Shaina Tirado.  

Desitgem molta sort als possibles futurs escriptors que gaudeixen amb la literatura!!!! 



XERRADES   

Els alumnes de 1r d’ESO han participat el dia 15 de març a la xerrada 

sobre fòssils i primats de la sra. Judit Marigó, investigadora del Grup 

de Paleoprimatologia i Paleoantropologia de l’Institut Català de 

Paleontologia Miquel Crusafont (ICP). Després de la interessant 

xerrada, els alumnes es van interessar per algunes qüestions que la 

científica els va respondre.   

 

També hem rebut a l’ESO la 2a tanda de xerrades RUMB d'orientació 

escolar i intel·ligències des de l’Ajuntament de la nostra vila. A la 

fotografia, un moment de l’activitat amb l’alumnat de 3r, en aquest cas.  

 

 SETMANA BOJA 

La setmana vinent serà una setmana de disbauxa i festa, arriba el 

Carnaval i les Gitanes! 

Com cada any, hi ha unes consignes del rei Carnestoltes: 

•Dilluns 21: Si amb bon peu vols començar, la cara pintada hauràs de 

portar.   

•Dimarts 22: Si a l’escola vols lluir, vestit d’un sol color hauràs de 

venir.     

•Dimecres 23: Si a l’escola vols destacar, amb un pijama hauràs 

d’arribar.   

•Dijous 24: Si a l’escola vols xalar, el cap t’hauràs d’engalanar.   

•Divendres 25: Si a l’escola et vols divertir, una disfressa relacionada 

amb LA MÀQUINA DEL TEMPS hauràs de lluir (elaborada o 

comprada). 

La màquina del temps és el centre d’interès d’enguany: poder viatjar a 

èpoques passades o veure que ens portarà el futur.  

 

FEM XARXA 

Tenim un nou oferiment: 

Geraldine Valdés 632346955 

Servei de neteja: cases, oficines, bars i obres  

Podeu consultar totes les ofertes aquí. Si hi voleu sortir ompliu el qüestionari. 

 
 

Carnaval i gitanes– 
“Sant Celoni” 

 

 

CONTACTE 

Telèfon i Whatsapp 

938670265 

Correu 

santceloni@lasalle.cat 

AMPA 

hola@ampalasallesantceloni.com 

 

ENLLAÇOS 

 Web  

Sallenet 

 Menú  

 Tiquets menjador  

Calendari 

Fem Xarxa 
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