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BENVINGUDA  

Benvinguts i benvingudes de nou a l’escola! Aquest dimarts hem iniciat 

el darrer trimestre aplicant l’actualització de la normativa de mascaretes 

que passa a ser voluntària. L’alumnat, el professorat i tot el personal 

estàvem especialment contents per tornar-nos a veure els somriures! 

 

El darrer dia del curs serà el 22 de juny que acabem al migdia. Us 

recordem també que el dia 6 de juny serà festiu. Avui celebrem Sant 

Jordi, el 6-7 de maig la Pujada a Peu a Montserrat i del 24 al 28 la 

Setmana de la Ciència amb la Robotseny i Montquímic el dissabte, i del 

13 al 21 de juny activitat lectiva, només als matins, amb casalet a les 

tardes. 

 

SANT JORDI 

Avui hem celebrat el nostre Sant Jordi Escolar: 

 Els alumnes d’infantil al matí han fet uns tallers i després han 

pogut gaudir de la llegenda de Sant Jordi: una obra de teatre 

musical amb les mestres com a protagonistes! Han dedicat la 

tarda a l’intercanvi de llibres. 

 Els alumnes de Cicle Inicial aquest matí han anat al Turó, allà 

han fet la celebració dels Jocs Florals i també han pogut gaudir 

d’una obra de teatre per part de les mestres. A la tarda, han fet 

un taller de postals de Sant Jordi. 

 El Cicle Mitjà ha dedicat el matí a un taller de papallones per 

penjar al passadís, i un poema per emportar-se. També han 

donat els premis del Jocs Florals. A la tarda, han anat al parc de 

la Rectoria Vella. 

 El Cicle Superior han començat el dia fent animacions amb 

les tauletes fent servir la tècnica Stop Motion. Després les han 

vist a l’Auditori i han fet l’entrega de premis de Jocs Florals. Han 

passat la tarda al parc de la Font dels Enamorats. 

 ESO: Han celebrat els XXX Jocs Florals al teatre Ateneu. 

Presentat per la Carla i en Yunnus de 4t d’ESO. Hem comptat 

amb la presència de la Sra. Marga Pastells, coreògrafa i 

professora de dansa, que ha fet el discurs d’obertura. També hem 

tingut l’actuació de dansa d’un grup d’alumnes de 4t d’ESO. 

 Aquests han estat els guanyadors d’enguany. Representen el 1r, 

2n i 3r premis. Enhorabona a tots i també a tots els participants! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wWFOX6wATQg&feature=youtu.be&ab_channel=LaSalleSantCeloni
https://www.youtube.com/watch?v=wWFOX6wATQg&feature=youtu.be&ab_channel=LaSalleSantCeloni


PRIMÀRIA 

1r: Marta Clapés, Pau Vela i Max Ibánez.  2n: Iona Pereira, Daniela Sanz i Pere García. 

3r: Ivet De Haro, Íngrid Arcos i Hugo Segovia. 4t: Jana Pereira, Bruna Rotllant i Zoe Márquez. 

5è: Martina Pascual, Arianna Naqui i Roger Closa. 6è Paula Layola, Laia Manrique i Nara Sivil. 

 

ESO 

1r: Yuhan Fu, Gala Genís i Leyre Zamorano.  2n: Clàudia Pérez, Berta Puig i Berta Somoza. 

3r: Annaïs Campderich, Laia Campillo i Xana Obaya. 4t: Aina Martínez, Aina Recio i Gisela Palomino. 

ESPAI: Ainhoa Jiménez      SIEI: Jana Prat i Desirée Ballester 

 

 Premis punts de llibre: els guanyadors d’aquest concurs que convoca l’AMPA han estat: 

Infantil: Biel Planas P4B i Marc González P3A C.I: Martina Vilà 1rB 

CM: Elsa Miras 4tB     CS: Lucía Sánchez 6èA 

1rCicle ESO: Maria García 1rB ESO   2n Cicle ESO: Irene Méndez 4tB ESO 

 

SOLIDARIS 

Avui que l’AMPA ha organitzat la Festa solidaria amb Ucraïna on s’han recollit més de 1300€, us fem arribar el 

resultat de dues campanyes anteriors: 

 Al Recapte d’Aliments en benefici de Càritas del novembre passat es van recollir un total de 1.219 kg de 

menjar per a les famílies necessitades de la nostra vila. 

 Al Mercat Solidari de 2n de primària del 8 d’abril es van recollir 256 euros que s’han donat a Proide. Va ser 

en motiu d’un projecte NCA anomenat Amb gust cap al comerç just. 

 

 CAMPAMENTS AGRUPAMENT EROL 

Totes les unitats de l’Agrupament EROL van fer sortida aquestes vacances de Setmana Santa. Van estar 

compartint amistat, natura, descobertes i experiències inoblidables. 

Els Castors i Llúdrigues van passar quatre dies (del 9 al 12 d’abril) al campament de Can Puigoriol Xic. 

També allà els Fredolics van realitzar pionarisme i van construir la seva petita base amb hospital inclòs. 

Els Llops i Daines vam anar a Les Lloses, un municipi amb muntanyes fantàstiques. Encara que l’aigua 

era fresqueta es van banyar en els gorgs fabulosos. 

Els Tritons i les Salamandres van concursar en una nova edició de Supervivents. Es van retransmetre 

en directe i es fan forjar moltes amistats al Poblenou del Delta.  

Els Ràngers i Noies Guia van fer una ruta per Euskal Herria de 5 dies, del 9 al 13 d’abril. Van descobrir 

llocs meravellosos com Donostia, Zumaia, Zarautz, Deba i el Flysch. 

Els Pioners i Caravel·les han gaudit de 5 dies fent el camí de ronda de Portbou a Roses, passant per 
Port de la Selva,  Cap de Creus, Cadaqués i acabant a Figueres. 

Els Trucs, van estar 5 dies a Taizé, un poble a l’est de França, on hi ha una comunitat de germans que 

acull milers de persones durant aquests dies. Han aprofundit i descobert com viuen la Setmana Santa els 

diferents països europeus.  


