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DEMANO LA PARAULA!  

El dimecres 9 de març, cinc alumnes de 4t d’ESO: Mariona Campeny, 

Júlia Gurri, Aina Martínez, Paula Garcia i Martí Soto es van presentar 

al Concurs de Debats La Salle Experience, celebrat a La Salle Manresa 

i organitzat per primera vegada per la Salle Catalunya. Es va tractar 

d’un torneig per debatre un tema amb tots els pros i contres. Van 

conèixer el tema abans per poder preparar-lo: Ha de tenir límits la 

llibertat d’expressió? Però no van saber fins al final si els tocaria el 

paper de defensors o de detractors. No van arribar a la final, però va 

resultar una excel·lent experiència que els va donar autoconfiança i els 

va permetre compartir opinions amb alumnes de 4t d’ESO i 

Batxillerat. La Mariona va fer la millor conclusió del debat i la Paula la 

millor refutació i va ser la millor ponent. Enhorabona! El dia 7 d’abril 

podran assistir al debat final a La Salle Barceloneta, juntament amb 

els cinc alumnes de la Salle Sant Celoni que van quedar en segon lloc 

en les classificatòries. Han après a enllaçar raonaments i argumentar-

los correctament i respectuosament. La PARAULA i el DIÀLEG 

sempre seran les vies per solucionar els conflictes, mai la violència! 

 

CONVOCATÒRIES VAGA 

Aquest mes de març s’han convocat diferents dies de vaga en el sector de l’educació. El dimarts 15 i el dimecres 16 

seran els primers. Podeu consultar les demandes dels convocants aquí. 

L’escola obrirà en el seu horari habitual i oferirà tots els serveis (acollida, menjador, extraescolars). Depenent del 

seguiment de la vaga les activitats escolars programades es podran veure alterades. 

 

ESTADES A IRLANDA  

Anem reprenent les activitats que oferíem abans de la pandèmia. Aquest dilluns 7 de març vam organitzar una 

sessió informativa per a les famílies d’alumnes de 2n i 3r d’ESO que el curs que ve vulguin estar escolaritzats el 

primer trimestre en una escola d’Irlanda, vivint amb una família irlandesa. La empresa que donarà el servei es 

tracta de HES idiomes. De cara al curs vinent, també tenim preparades les estades d’immersió d’una setmana a 

Ennis (Irlanda). 

 

XXX JOCS FLORALS  

Aquest dijous 10 de març, l’alumnat d’ESO va posar a prova la seva creativitat lingüística en participar en els XXX 

Jocs Florals. Van tenir dues hores de temps per imaginar, crear i redactar una història amb el tema: Un Sant Jordi 

al segle XXI. El professorat del Departament Humanístic escollirà les millors d’entre les que cada tutor haurà triat 

de la classe i per Sant Jordi es farà el lliurament de premis.  

 

CONCURS DE REDACCIÓ 

Aquest dijous i avui divendres, 10 i 11 de març, els alumnes de 2n d’ESO que ja van ser seleccionats per participar 

en el concurs de redacció, organitzat per l’empresa COBEGA, han redactat les seves creacions literàries. Ha estat 

una connexió en línia i es s’han hagut d’inspirar amb una imatge (estímul creatiu) per confeccionar els seus relats. 

Molta sort a totes i a tots! 

https://educaccio.cat/2022/privada/reglada/concertada/la-concertada-va-a-la-vaga-assemblees-en-linia-9-de-marc/
https://www.hesidiomas.com/


 

 

LLIURAMENT NOTES ESO  

Aquest divendres 11 de març, els alumnes d’ESO han rebut les notes del 2n trimestre. Les recuperacions seran els 

dies 21, 22 i 23 de març. 

 

SETMANA DEL CIGRÓ  

Aquesta setmana ha estat molt moguda per als Pioners i Caravel·les (3r, 4t ESO i 1r Batxillerat) i els seus caps de 

l’Agrupament Escolta EROL: es tracta de l’esperada Setmana del Cigró. És una setmana en què els joves es 

traslladen a viure a l’escola. Quan s’acaben les classes a les cinc fan activitats extraescolars, si en tenen, i venen a 

l’escola on fan deures o diferents activitats. Després, s’organitzen en grups per fer el sopar, netejar o preparar els 

entrepans per a l’esmorzar de l’endemà. Es lleven, comencen les classes del matí, van a dinar a casa i tornen a 

l’escola per fer les classes de la tarda. El cau de l’escola els fa de dormitori gegant i les tasques, experiències i estones 

compartides entre tots refermen llurs lligams. La setmana que ve serà el torn del Trucs (2n Batxillerat) 

 

CALCOTADA AMPA  

Degut a la previsió de mal temps s’ha ajornat per diumenge vinent dia 20. Si ja teniu entrades i us va bé no heu de 

fer res. Si en teniu i no us va bé, podeu passar a recollir els diners a administració. Si no en teníeu i hi voleu anar, 

podeu comprar els tiquets a administració. 

 

COVID 

Aquesta setmana han vingut del servei català de salut per a fer un cribratge als alumnes de 4tA de primària. Hi 

havia hagut 5 casos positius en els darrers 10 dies i volien veure si hi havia asimptomàtics. Del resultat de les proves 

van sortir 3 nous positius. 

Els companys poden seguir venint a escola ja que s’han 

eliminat les quarantenes dins l’àmbit escolar i familiar. 

 

SAMARRETA PROIDE 

La campanya de Proide d’aquest any celebra els seus 30  

anys amb el lema Educacció. 

Podeu comprar-la a través de la nostra botiga  virtual. Hi 

ha dos models de samarreta: recte i entallat. El preu és de 

10€. També hi ha estoigs per 5€. 

 

 

 

 

Pautes per ajudar als 
nens a controlar 
l’ansietat per la 

guerra , el conflicte i 
les crisis – “Consell 

general de psicologia” 

 

 

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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