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LES NOSTRES MANS ESTAN VIVES  

Aquest és el nom del projecte NCA iniciat a 1r de primària. Per aquesta 

raó, els nens i nenes, el dimarts 22 de març, van rebre la visita d’una 

titellaire. Els va ensenyar tots els tipus de titelles que hi ha i el teatre 

que utilitzen que es diu castell. Els nens van gaudir tot manipulant les 

titelles per desenvolupar la seva creativitat. El proper pas serà 

començar a preparar els guions d’una obra, construir les titelles i 

representar l’obra al final del projecte. Molt bona feina! Segur que 

crearan unes històries ben imaginatives i originals!   

 

ELS LLOPS, AMICS NOSTRES  

El 24 de març els nens i nenes de 2n de primària van escoltar ben 

atents les explicacions de l'Ignasi del Centre Signatus del Parc 

Mediambiental de Gualba quan els explicava les característiques dels 

llops. Els en va portar un esquelet i el van poder observar de ben a 

prop. També van descobrir tots els tipus de llops d’arreu del món i 

conèixer el llop ibèric que trobem aquí. Van saber com seguien el rastre 

dels llops per les muntanyes: amb les restes d’excrements i de pèl, per 

exemple. Van aprendre molt amb els jocs de preguntes que els va 

preparar. L’endemà, el dia 25, van fer una excursió al centre de Gualba 

i els va aparèixer un llop que van poder tocar. Quina emoció! 

 

XERRADA PERSPECTIVA DE GÈNERE 

L’alumnat de 1r d’ESO ha assistit avui divendres 1 d’abril a la xerrada 

sobre la perspectiva de gènere i diversitat sexual. Ha estat molt 

participativa i els ha fet rumiar sobre aquests temes tan presents a la 

nostra societat. Els quatre grups que s’han format a l’aula han 

interactuat molt bé amb les dinàmiques proposades per reflexionar i 

aprendre. La xerrada ha estat organitzada per l’Ajuntament de Sant 

Celoni i proposada dins de la Guia Educativa. L’educació dels infants 

en valors és cabdal per a la formació integral de l’alumnat.  

 

LA SALLE AL MÓN EN XIFRES 

Cada any, l’Institut ens fa arribar un informe sobre les obres educatives 

de la Salle. Una mostra de la dimensió global de la nostra escola que 

està present a 79 països. 

 

  



CAMPANYA PER ALS PETITS VALENTS 

Dimecres des de l’associació d’ El petits valents de Sant Celoni van fer 

un reconeixement als voluntaris de 5è de primària que van col·laborar 

en la seva campanya de Nadal. Un taló de 860€ a benefici de Sant Joan 

de Déu. Aquesta és la quantitat que van recollir de les famílies del 

centre amb la venda d’estrelles i altres productes solidaris. Junts som 

més forts!  

 

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ   

Us convidem a contestar aquesta enquesta de satisfacció amb 

l’escola. Per a nosaltres és molt important que hi participeu i feu 

aportacions per així emprendre accions de millora de cara als propers 

cursos. Us recordem que l’enquesta és anònima.  

 

LLIBRE SOLIDARI D’EXCURSIONS 

El germà Joan Escalé, que va ser director del centre el període 97-04, 

és un reconegut alpinista i amant de la natura. Els darrers anys ha 

publicat llibres com Els meus primer cims o El Pirineu català per les 

crestes. Aquest Sant Jordi treu una novetat, Excursions a foradades, 

finestres i ponts naturals. Un recull d’excursions a Catalunya on 

podem observar fenòmens geològics d’interès rellevant. El preu del 

llibre és de 19,95€, dels quals 10€ es destinaran als refugiats. A Sant 

Celoni farem una comanda conjunta, si voleu un exemplar envieu un 

correu a xcatala@lasalle.cat o truqueu a l’escola.    

 

GRAVACIÓ SCHOOL SONG CONTEST 

Avui divendres 1 d’abril, l’alumnat de 4t d’ESO s’ha traslladat al 

complex esportiu del Sot de les Granotes per enregistrar el vídeo amb 

la cançó que participarà al concurs de cançons en anglès, l’School Song 

Contest, que es celebrarà a Barcelona properament. Esperem que 

tinguin tant d’èxit com els les anteriors edicions! 

 

FE D’ERRATES 

En l’anterior Full Informatiu es va mencionar el guanyador d’un premi de dibuix organitzat pel BBVA. És un alumne 

de 6è de primària i el seu cognom és Sidorenko. 

 
 

 Passejada guiada 
entre rastres i 

senyals (10 abril) – 
“Sant Celoni - 

turisme” 

 

 

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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