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NO A LA GUERRA!  

Volem deixar ben clara la nostra postura davant la invasió d’Ucraïna 

per part de Rússia. És amb tristor i incredulitat que estem vivint aquest 

dies. Amb els alumnes hi estem reflexionant i arribem a la conclusió 

que la violència no serà mai la solució als conflictes.  

Com ja us vam informar, a l’escola i a la botiga de moda Eladia 

(Carretera Vella, 90) estem recollint aliments i material mèdic. 

També l’Ajuntament de Sant Celoni fa recollida d’ajuda humanitària. 

A la imatge trobareu més informació. 

Junts per la PAU!   

 

PREINSCRIPCIONS 

Dilluns dia 7 (infantil-primària) i dimecres dia 9 (ESO) comencen les 

preinscripcions per al curs 2022-2023. Enguany es tornen a fer en 

línia. Trobareu tota la informació a 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici 

  

FESTA DE CARNESTOLTES  

Una cinquantena d’alumnes d’ESO va gaudir de la Festa de 

Carnestoltes que va organitzar l’AMPA el divendres passat, dia 25 de 

febrer. Del concurs de disfresses en va sortir un flamant guanyador: li 

donem l’enhorabona a en Joel Herrero vestit amb una màscara sinistra 

i punxeguda per evitar la pesta negra al segle XVII. Per sort, hem 

guanyat en la mida de les màscares! Sort que les nostres no són tan 

voluminoses!   

  

COMPETÈNCIES BÀSIQUES A L’ESO  

Aquesta setmana, el dimecres i dijous, dies 2 i 3 de març, es van 

desenvolupar a l’escola les proves de Competències Bàsiques, 

ajornades del 9 i 10 de febrer per la pandèmia. Organitzades pel 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les 

proves són igualitàries per a tot l’alumnat català de 4t d’ESO.   Es fan 

els mateixos dies i, excepcionalment enguany, els professors 

aplicadors són docents dels mateixos centres. En el nostre cas, els ha 

correspost aquesta tasca a Marcel Fontanillas, Inés Ivorra i Júlia 

Salicrú. A més, la Inés també exercirà de correctora.   

El contingut dels exàmens no es coneix fins al moment just de l’inici de la prova, i no es pot utilitzar cap ajuda, 

excepte la calculadora per a la prova de matemàtiques. Els alumnes tenen una hora per a cada una. El dimecres 

van començar fent llengua catalana, matemàtiques i llengua castellana. L’endemà dijous van resoldre la prova 

cientificotecnològica i llengua anglesa, en 1h i  15 minuts. Esperem que els hagi anat molt bé; en sabrem els resultats 

més endavant. 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici


 

TALLERS CIENTÍFICS  

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO van participar en dues xerrades 

científiques molt interessants ahir dijous, 3 de març, organitzades per 

l’entitat Catalunya contra el càncer amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Sant Celoni. Es vol fomentar la curiositat, la 

creativitat, l’autonomia i la iniciativa de l’alumnat en aquest àmbit.  

3r ESO: Ciència per a tothom. Com funcionen els 

nostres pulmons?  

Van connectar en línia amb les investigadores Diana Reyes i Belén 

Refojos. Amb elles van descobrir com respirem els éssers humans i van 

construir un model dels pulmons amb material que tenien a casa. 

També vam parlar dels greus efectes del tabac i del càncer de pulmó i 

dels projectes de recerca que l’Associació està desenvolupant.  

4t ESO: Ciència per a tothom. Extracció d’ADN.  

També en línia, en aquest taller, els alumnes van aïllar l’ADN utilitzant 

plàtans i tomàquets. L’investigador Oriol De Barrios els va demostrar 

que l’ADN conté la informació genètica perquè les cèl·lules creixin i es 

divideixin controladament.  

Amb les dues experiències va quedar ben palesa la cabdal importància 

de la recerca científica. Els alumnes van gaudir molt de l’experiència i 

van poder resoldre els seus dubtes preguntant als investigadors totes 

les seves inquietuds 

 

 

FEM XARXA 

Tenim un nou oferiment: 

Sònia Hurtado 637431634 

Massatges esportius,Reflexologia podal 
holística i tractaments acné 

Sònia _Hurtado 
_terapeuta 

Sonihudi@gmail.com 

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

 

 

 
 

9 consells del Gianni 
Rodari per estimar la 
lectura – “llegim.cat” 

 

 

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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