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ELS SÚPER HEROIS A INFANTIL  

L’etapa d’infantil va rebre la visita d’uns Súper Herois que van presentar a la 

mainada una sèrie de bons hàbits. A P3, les Súper Heroïnes Taronja i Llimona 

recorden als nens i nenes uns bons costums de salut, d’higiene personal i  

d’aliments saludables. A P4, la Súper Heroïna Superiogui promou la pau i la 

concòrdia i a P5, el Súper Heroi Recicli està molt a favor del reciclatge. Tots 

ells volen fer front a en Picadents, un personatge que els pretenia convèncer 

que el millor era menjar llaminadures i dolços sense reciclar res. I fins i tot 

els va dir que calia ni rentar-se! Seguint els consells dels Súper Herois, els 

nens i les nenes volen viure en un món millor i faran els possibles per 

aconseguir-ho. 

 

FÒRUM LECTOR  

Aquest activitat hauria d’haver-se publicat en el Full Informatiu 259, la 

setmana del 28 de febrer al 4 de març, ja que el dia 1 de març els alumnes de 

2n d’ESO van assistir a un Fòrum Lector a l’escola. Efectivament, vam rebre 

l’escriptor Jacinto Forment, autor de la novel·la Rescate en Hispania perquè 

els en fes una xerrada. Els nois i noies se l’havien llegida i van poder 

preguntar-li els seus dubtes sobre l’obra. Va ser un intercanvi molt 

enriquidor. Els convidats aliens a l’escola que sovint ens donem el seu 

testimoni representen una manera d’aprendre sempre molt interessant per als 

alumnes.   

 

ESPAI HARA FAMÍLIES 

Tornant de Setmana Santa recuperarem les sessions HARA per a famílies. Un 

espai per descobrir aquestes activitats que els vostres fills i filles fan a l’escola. 

Dinàmiques de treball corporal, integració emocional i espiritualitat i 

obertura a la transcendència. 

També tornaran a engegar el HARA voluntari a cicle mitja, un matí a la 

setmana. En breu rebreu informació de les dues activitats. 

  

 

 

 

AUXILIAR DE CONVERSA 

Aquesta setmana s’ha incorporat al nostre claustre el senyor Berlando Laguerre, originari d’Haití. Comptem amb ell perquè 

faci 30 hores com a auxiliar de conversa en llengua anglesa. Estarà una hora a la setmana amb cada curs de P5, 2n, 3r, 4t, 5è i 

6è de primària i 1r, 2n 3r i 4t d’ESO. Igualment, ajudarà a preparar l’examen oral dels alumnes que es presenten als exàmens 

oficials del KEY, PET i FIRST. Li donem la benvinguda al centre i desitgem que l’experiència li sigui profitosa. 

També hem arribat a un acord amb una nova empresa per poder rebre auxiliars de llengua anglesa de cara al curs vinent.  

 

 

 



ORIENTACIÓ ACADÈMICA  

Hem recuperat una activitat a 4t d’ESO d’abans de la pandèmia: l’orientació 

acadèmica presencial per ajudar els alumnes a triar opció d’estudis després 

de l’ESO. La primera que hem programat ha estat aquest dimarts, 22 de març, 

quan dos exalumnes de l’escola, Ot Sibina i Oriol Colomer, han vingut a 

presentar els estudis de Batxibac que ells cursen a l’institut Manuel Raspall 

de Cardedeu. En aquesta ocasió, no només hi han assistit els alumnes de 4t 

sinó també els de 1r i 3r de francès. És una modalitat de Batxillerat amb 

assignatures en francès i en català que permet als alumnes accedir a una 

universitat espanyola o francesa. El currículum està pensat per matricular-se 

a qualsevol batxillerat (humanístic, científic, tecnològic o social). 

 

PREMI DE DIBUIX 

L’alumne de 6è, Daniil Sodorenko ha guanyat un premi en un 41è concurs de 

dibuix escolar organitzat pel BBVA. En el concurs hi han participat 182 

escoles, i el Daniil ho ha fet dins la categoria d’alumnes SIEI. Enhorabona! 

 

XERRADES PER A FAMÍLIES 2022 

Les AMPA i AFA dels centres escolars de la vila i la Biblioteca l'Escorxador, 

amb el suport de l'Ajuntament de Sant Celoni, ofereixen un cicle de xerrades 

per a famílies. Seran quatre xerrades obertes a tothom, els dijous a les 19 h, 

els dies següents: 

 

 7 d'abril, a la sala Bernat Martorell     El dia a dia en la criança 

 21 d'abril, a la sala Bernal Martorell   L'escola de i per a tothom 

 28 d'abril, virtual     Cervell i pantalles 

 5 de maig, virtual      Anorèxia i Covid 

 

 

 

SAMARRETES PROIDE 

Dilluns 28 és el darrer dirà per demanar a través de la web la samarreta i estoig de PROIDE. 

 

OFERTA LABORAL 

Estem buscant un vetllador/a de menjador. De dilluns a divendres de 13h a 15h, si coneixeu algú interessat/da, que enviï 

currículum a xcatala@lasalle.cat 

 

 

 
 

El cervell de 
l’adolescent – 
“núvol.com” 

 

 

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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