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MONTSERRAT A PEU 

Aquest matí a les 9h, ens hem trobat a l’Auditori de l’escola els caminaires que 

avui i demà participarem de la 45a Pujada a Peu a Montserrat. Aquesta 

trobada prèvia es coneguda com la cerimònia d’enviament on es fa una 

pregària que finalitza amb l’entrega de les bufandes. 

Avui a la tarda, els més valents han sortit a les 16:00h direcció Gallifa, a fer la 

ruta nocturna de 47Km. Han tingut un comiat multitudinari. Un equip 

d’intendència els ajuda amb els àpats i avituallaments. Està previst que 

arribin demà al matí entre les 8 i les 9. 

Demà dissabte, a les 8 del matí sortirà la ruta de Manresa; els seus 

participants agafaran el bus a les 06:45 a Sant Celoni. Tindran per davant 

24km, per arribar al monestir entre quarts de 12 i quarts d’una.  

Els darrers en sortir de Sant Celoni són el grup de Collbató. Han quedat a les 

8 i sobre les 9 començaran a caminar. Seran 12 km preciosos pel parc de la 

muntanya de Montserrat. 

Després del dinar, hi haurà la pregària a la Basílica cap a les 16h, i després de 

berenar tornaran cap a casa. 

De La Salle Sant Celoni s’han inscrit 204 participants: un gran èxit! Serem 

l’escola més nombrosa dels 24 centres que hi participen. Molt bones 

caminades a tothom i a gaudir de la natura! 

 

PROJECTE APRENENTATGE MUSICAL I RENDIMENT 

ESCOLAR 

Us anunciem que hem signat un conveni amb la Fundació de Música 

Ferrer-Salat i l’Hospital Sant Joan de Déu per desenvolupar un nou 

Projecte que té com a objectiu la detecció, el diagnòstic i el tractament 

de les dificultats d’aprenentatge en alumnes d'Educació Primària i 

ESO i estudiar i potenciar les propietats terapèutiques de la música. 

Aquest projecte es realitza de manera voluntària (amb el consentiment 

signat dels pares) de 1r de primària a 1r d’ESO amb l’objectiu de 

detectar si presenten algun símptoma relacionat amb problemes del 

desenvolupament i l’aprenentatge. El projecte està totalment 

subvencionat per la Fundació de Música Ferrer-Salat i el duen a terme 

professionals de la salut de l’equip del Dr. Miquel Casas de Sant Joan 

de Déu. 

Dilluns a les 19h es fa una sessió informativa a l’Auditori de l’escola per 

explicar el projecte i resoldre els dubtes. 

 

TOQUEM EN UN COMBO!    

Un grup d’alumnes de 1r d’ESO dediquen una hora de les dues que 

tenen de música per assajar el seu instrument en un grup. Hi tenim piano, violí, violoncel i flauta travessera. La 

professora Anna Caner els ajuda a interpretar peces musicals i a gaudir-ne plenament. Els haurem de dir que a 

final de curs ens agradaria sentir-los tocar! Molta merda! 

  



EXPOSICIONS ESCOLARS 

Aquest dies podeu venir a veure dues exposicions de treballs escolars: 

 Els alumnes de 1r de primària, dins el projecte de NCA Les teves mans 

estan vives, han fet uns titelles decorats de manera singular per cada 

alumne/a. També podreu veure l’escenari on van representar les 

obres.  

 Els alumnes de 3r d’ESO, dins el projecte What gear me up, han 

treballat els sistemes de transmissió del moviment. Cada alumne/a ha 

personalitzat un engranatge amb les coses que el motiven. Les 

exposicions les fem al primer pis, entrant per la porta de secretaria. 

 

FAIG 

Els alumnes d’ESO estan ultimant els projectes FAIG que els han ocupat tot el 

curs escolar (els darrers dies s’apropen i les presentacions de projectes 

també!). Les temàtiques varien segons els nivells. A 1r i 2n van variar en 

canviar el semestre.  

 1r: El primer semestre van treballar les Formes geomètriques i ja en 

van fer la presentació davant del jurat; actualment, estan fent Roma i 

estan preparant les presentacions.  

 2n: Van començar investigant sobre Energies i en aquests moments 

estan treballant L’Època medieval i els Regnes cristians. Les 

presentacions dels projectes de forma oral i escrita els obliga a 

millorar la seva competència en els dos àmbits.  

 3r: Durant els primers sis mesos van estar rebent els continguts 

necessaris per poder desenvolupar els projectes d’Emprenedoria 

social. Aquests dies estan ultimant les presentacions per 

desenvolupar-les la setmana vinent davant del tribunal. Segons els 

resultats, s’escolliran les millors per presentar-les a la trobada 

d’escoles La Salle a Barcelona l’11 de juny.  

 4t. És l’APS (Aprenentatge i Servei) del qual ja en vam informar 

anteriorment.  

 

OBRES AL CARRER DIPUTACIÓ 

La setmana del 9 de maig començaran les obres de millora de l’accessibilitat i mobilitat del carrer Diputació, entre els carrers 

Consell de Cent i Joaquim Costa, amb una durada prevista de 2 mesos. Les obres consistiran en l’ampliació de la vorera de la 

banda de l’Hospital i del CAP i el canvi en la disposició de l’aparcament de vehicles que deixarà de ser en bateria i passarà a 

ser en línia. 

 

 

 

Frida Kahlo, la vida 
d’un mite– 

“idealbarcelona” 

 

 

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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