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COMPETÈNCIES BÀSIQUES A PRIMÀRIA  

Els dos grups classe de 6è de primària han passat aquesta setmana les 

proves de competències bàsiques els dies 26, 27 i 28 d’abril. Aquests 

exàmens, convocats i preparats pel Departament d’ Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya, es fan cada any per mesurar el nivell 

competencial de l'alumnat català. El dimarts es va fer la prova de les 

llengües catalana i anglesa; el dimecres 27, llengua castellana i 

matemàtiques i dijous 28, medi natural. Enguany, encara no s’ha 

recuperat la figura de l’aplicador (docents que es desplaçaven a un 

centre educatiu aliè al seu per fer passar les proves) que es van 

eliminar a causa de la pandèmia. Per tant, els i les mestres de cada 

centre s’han fet càrrec de fer-ho. Però, en canvi, les correccions 

correran a càrrec d’altres docents. Esperem que els resultats que ens 

arribaran a final de curs siguin ben satisfactoris!   

 

AUDICIÓ ESCOLA DE MÚSICA  
El dimarts 26 d’abril, l’alumnat de l’Escola de Música de La Salle van 

oferir als familiars una audició de piano, violoncel i violí. Són els 

alumnes del Liceu de Barcelona. Hi  van participar els alumnes de 1r a 

6è de primària. El públic, familiars i amics, va gaudir molt de les 

interpretacions. El programa musical que segueixen els alumnes 

comporta classes de llenguatge musical i mitja hora a la setmana 

d’instrument. Les professores Anna Caner (llenguatge i violoncel), 

Maria Ventura (llenguatge i piano) i Núria Alfaras (piano) 

acompanyen els alumnes en aquesta aventura. Enhorabona per 

l’esforç i pels magnífics resultats! 

 

23a PASSEJADA PRÈVIA A MONTSERRAT  

Demà, dissabte 30 d’abril, un nombrós grup d’alumnes i docents 

compartirem una bonica excursió. Es tracta de fer cames per preparar-

se per a la PAPAM (Pujada a Peu a Montserrat) que es farà el cap de 

setmana vinent, 6 i 7 de maig. En aquesta ocasió, l’Agrupament EROL 

ens ha muntat la caminada prèvia pel Montnegre. El nostre entorn 

natural és tant magnífic que podem enfilar-nos cap als dos massissos 

que tenim a l’abast, el Montseny i el Montnegre i mai no ens deceben! 

Marxarem de l’escola ben d’hora per travessar el Montnegre i arribar 

fins a la platja de Calella de Mar (uns 28 km i 1.500 metres de 

desnivell). Esperem que el temps ens acompanyi i que els cotxes ens 

recullin al destí, com està previst! Bona ruta!   

 

  



REVISIÓ DE LES DADES PERSONALS 

Si encara no ho heu fet, recordeu actualitzar les vostres dades 

personals a Sallenet. Això ens permetrà implantar un nous sistema de 

signatura electrònica. Teniu les instruccions aquí. 

 

FESTA SOLIDARIA DE L’AMPA PER UCRAÏNA 

Un èxit total, amb una gran participació i ambient. Es van recollir 

1395€ que es donaran a Save the Children. En Joan Santos va gravar 

en vídeo un bon resum del que va ser la festa. 

 

NOVA APP SALLENET 

La darrera setmana hi ha hagut una actualització important a 

l’aplicació de mòbil Sallenet. Si ja la teniu instal·lada, desinstal·leu-la 

i descarregueu-la de nou.  

 Android 

 IOS (Iphone) 

Recordeu que a través de la APP podeu consultar l’horari i planificació 

de les classes, veure les incidències i justificar les faltes, veure les notes 

parcials i enviar i rebre missatges. Per entrar heu d’utilitzar les 

mateixes credencials que a la versió per a navegador, seleccionar el 

sector Catalunya i el centre La Salle Sant Celoni. 

 

TEATRE I XERRADA 

Aquest diumenge dia 1,  a les 12h a la sala Lluís Giró de l’ateneu , es 

representa l’espectacle familiar: Una dent sota el coixí. Podeu 

comprar les entrades a 5€ aquí.  

El proper dijous 5 de maig, a les 19h per videoconferència, hi haurà la 

darrera de les xerrades per a famílies: Anorèxia i Covid; els 

trastorns de la conducta alimentaria s’han vist agreujats per la 

pandèmia. Com detectar-los a temps i ajudar als nostres fills/es. A 

càrrec de Raquel Linares, psicòloga i directora de la Fundació FITA. 

Cal fer inscripció aquí. 

 
 

 

7 pautes per animar 
a llegir – “Ara 

Criatures” 

 

 

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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