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CAÇADORS D’EMOCIONS  
Els alumnes de 3r de primària han fet un conjunt de fotografies 
magnífiques amb llum artificial. En podeu gaudir al passadís davant 
de la sala de professors. Dins del projecte BapMedia van treballat les 
qualitats de la llum, tot analitzant la fotografia de retrat de diversos 
autors reconeguts. Els nens i nenes han deixat ben palès amb les seves 
creacions que han captat tota l'essència de la llum en una fotografia. I 
han entès el seu paper primordial a l’hora d’expressar emocions. 
Dividits en petits grups, amb una càmera, un focus i un reflector han 
experimentat, han fet de models, han buscat i han trobat un resultat 
excel·lent! Podeu venir a veure l’exposició a l’escola o veure totes les 
imatges a l’àlbum online. 
 

COL·LABORACIÓ EN LLENGUA FRANCESA  

Agraïm la col·laboració de la senyora Céline Nappée, mare de l’escola, 

amb les classes de llengua francesa de 4t d’ESO. Comptarem amb la 

seva presència mitja hora cada dues setmanes per potenciar l’expressió 

i la comprensió orals en francès.   

 

FI DE LES MASCARETES A LES ESCOLES 

Finalment el consell de ministres signarà el decret que posarà fi a les 

mascaretes a l’interior (excepte hospitals, residències...) el dimarts 19 

d’abril, i per tant es faria efectiu el dimecres 20. Aquest calendari ens 

faria portar la mascareta el primer dia del darrer trimestre. El conseller 

de salut, Josep Maria Argimon, ha avançat que presentarà una 

resolució perquè a les escoles ja no calgui portar mascareta el dia 19, i 

per tant avui serà el darrer dia de mascaretes a les aules. El darrer 

trimestre tornarem a veure’ns els somriures! 

 

MERCAT SOLIDARI  

Avui a les 16.15h ha tingut lloc el mercat solidari dels nens i nenes de 

2n de primària. Un mercat obert a les seves famílies on han pogut 

vendre els objectes que han creat en el projecte de NCA Comerç Just. 

Els diners recaptats es destinaran al projecte de PROIDE d’enguany. 

 

FESTA SOLIDÀRIA SANT JORDI X UCRAÏNA 

Divendres 22 a les 17h, al pati de l’escola, l’AMPA organitza una gran 

festa solidària de Sant Jordi en benefici d’Ucraïna. Hi haurà tot tipus 

de tallers i activitats per a totes les edats. També hi haurà servei de bar. 

A les 19h la cloenda anirà càrrec de les Espurnes del Montseny, la colla 

de diables infantil i juvenil de Sant Celoni. 

 

  

https://www.flickr.com/photos/sallesantceloni/sets/72177720297883960/


VELLA QUARESMA   

Hem anat avançant en temps de Quaresma i els alumnes des de P3 a 6è de 

primària ho han recordat cada setmana arrancant-li una pota a la Vella 

Quaresma. Aquest personatge els ofereix un missatge quan li arranquen la 

pota. És tracta d’una consigna per treballar la convivència i la cohesió de 

grup, com per exemple: "Ens respectem, riem i junts pinya fem” o 

“Benvingudes abraçades durant tant temps enyorades” o “Compartim 

moments bonics perquè som un gran equip”.   

Els alumnes d’ESO han anat seguint les dinàmiques que ens conviden a 

reflexionar per millorar les nostres accions i les relacions amb qui ens 

envolta. La setmana que ve ja haurem arribat a la Setmana Santa i la 

Pasqua. 

 

CANTAUTOR 

L’alumnat de 2n cicle de secundària va tenir l’oportunitat d’assistir al recital 

del cantautor Emiliano Valdeolivas, el dimarts 5 d’abril a l’escola. Van 

gaudir de seguit de cançons inspirades en grans textos de la literatura 

castellana, com El Cantar del Mío Cid i textos de Francisco de Quevedo, 

Federico García Lorca i Gloria Fuertes, per exemple. L’alumnat va passar 

una bona estona amb la combinació de música i literatura d’una manera 

sorprenent. 

 

PUNTS DE LLIBRES 

L’AMPA de l’escola ens ha proposat una activitat ben bonica que té molta 

acceptació per celebrar la festa de Sant Jordi: el Concurs de Punts de Llibre. Tot l’alumnat de l’escola hi pot 

participar. Us animem crear el vostre de qualsevol mida i amb totes les tècniques artístiques que vulgueu.  

Hi haurà 2 premis per a infantil; 3 per a primària i 2 per a secundària: vals regal per bescanviar a la Llibreria Els 

Quatre Gats. Sobretot, els heu d’entregar a les tutores i tutors abans del 21 d’abril.  

Aquest any, vendrem el punts de llibre a la Festa Solidària de Sant Jordi que organitzarem al pati de l’escola el 22 

d’abril. La recaptació serà per ajudar el poble d’Ucraïna. 

 

INICI CLASSES  

Després de la pausa per a les vacances de Setmana Santa, ens retrobarem a l’escola el dimarts, 19 d’abril: l’alumnat 

d’ESO, a les 8.30h; Infantil i Primària, a les 09.00h. BON DESCANS!!! I BONA PASQUA! 
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CONTACTE 

Telèfon i Whatsapp 

938670265 

Correu 

santceloni@lasalle.cat 

AMPA 

hola@ampalasallesantceloni.com 
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 Menú  
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Fem Xarxa 
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