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SETMANA DE LA CIÈNCIA 

La setmana vinent a l’escola viurem la Setmana de la Ciència; aquest 

any amb el lema De l’aula a l’espai. L’alumnat de tots els cursos 

tindran activitats relacionades amb l’exploració espacial, el sistema 

solar, els bòlids i meteorits o els cossos celestes. 

Comptarem també amb les xerrades d’en Marc Boada (divulgador 

científic i escultor)  i del Dr. Josep Maria Trigo (astrònom, astrofísic i 

investigador del CSIC). 

El colofó final serà la jornada del Montquímic i Robotseny que serà el 

dissabte al matí als jardins de la Rectoria Vella. 8 equips de l’escola de 

6è i 2n d’ESO hi participaran. 

 

CELEBREM!  

El passat divendres 13 de maig al vespre vam viure una vetllada 

especial a l’escola. Per fi vam poder celebrar dos esdeveniments 

importants per a la nostra comunitat educativa, ajornades per la 

pandèmia en diverses ocasions. Volíem reunir-nos per acompanyar els 

docents Maria Rosa Salvador i Manel Querol per la seva jubilació i la 

Carme Vicario, l’Anna Vidal i la Natàlia Puigdefàbregas pels seus 25 

anys als centre.  

Va ser una nit emotiva de records entranyables i bon humor. El 

director de l’escola, Xavi Català, va agrair la tasca incansable d’aquests cinc companys, al llarg de tots els cursos i 

va ser el mestre de cerimònies que els anava presentant. Un divertit recull de fotografies ens va transportar des de 

temps passats a temps presents. Els protagonistes de la nit, emocionats, ens van regalar també uns moments 

d’agraïment, anècdotes i experiències d’unes vides dedicades a l’ensenyament i l'educació d'infants i joves.  

I com no podia ser d’una altra manera, vam compartir els darrers moments de la vetllada al voltant d’unes taules 

ben parades al pati d’infantil engalanat per a l’ocasió.  

Va ser una nit molt especial per a cinc persones en particular, però per a la resta que els acompanyàvem també. 

Vam tenir l’oportunitat de saludar vells amics i amigues i vam comptar amb la presència d’antics directors de 

l’escola com el germans Santiago Peribáñez i Joan Escalé, i l’Alfred Usart i la M. Àngels Laparte.  

 

 CASAL AVENTURES MIL  

La proposta d’activitats per a l’estiu de La Salle Sant Celoni és el casal Aventures 

Mil, adreçat a mainada des de P3 fins a 4t de primària. Començarà el 27 de juny 

i s’acabarà el 29 de juliol. Animeu-vos perquè tindrem piscina cada dia!!!  

Formulari de preinscripció 

La reunió informativa per a les famílies serà el dilluns 30 a les 19.30 a l’auditori 

de l’escola. 

Si en voleu més informació, podeu trobar-la a Instagram (@aventuresmil), al  

WhatsApp (671 16 97 98) o al correu electrònic (aventuresmil@gmail.com)   

 

https://docs.google.com/forms/d/1LMcfyYTqygCXAEbQWNRrmNFREg6gZ7DT1PwoKZ4oFgM/viewform?edit_requested=true
https://www.instagram.com/aventuresmil/


 FESTA COLÒNIES CEASC 

Avui i demà es celebren els 50 anys de les colònies del CEASC. Ahir es va repartir un 
adhesiu amb un QR en què podreu consultar el programa d’actes i també aquí. 

Més informació a  www.titsu50.com 

 

 

PATIS OBERTS 

A partir del proper dilluns iniciarem una prova pilot de pati obert a la nostra escola. Un cop finalitzades les classes 

de la tarda, es deixarà oberta la porta del c/ Santa Tecla (porta gran) fins a les 17.30. D’aquesta manera, les famílies 

que ho desitgin es poden quedar a berenar i jugar al pati de l’escola. Es pot fer servir el pati de primària i el pati 

verd on hi ha l’estructura de fusta i el sorral. No es pot utilitzar el pati que dona a les aules d’infantil. Els dilluns i 

dimecres el pati de davant el menjador està reservat per a l’Escoleta d’handbol.  

Es pot fer ús dels lavabos del pati cobert, però no es pot pujar a les 

aules ni entrar al gimnàs. 

La responsabilitat a partir de les 17.00 és de les famílies que s’han de 

quedar en tot moment acompanyant els seus fills i filles. Trobareu la 

Marisol a la secretaria de l’escola. 

Properament, instal·larem un tendal per tenir més ombra i a l’estiu es 

farà una inversió important per donar alternatives de joc i lleure. 

 

BICIBÚS 

El Bicibús de l’escola cada cop té més demanda i amb el bon temps 

s’han afegit més usuaris. Tenim parades al Blauet, pont del Pallerola, 

Borrelles al túnel del tren, plaça de Sant Ponç, plaça Josep Alfaras 

(Carpi) i c/Sant Josep cantonada c/Sant Pere (Ferrer). 

Si us hi voleu sumar, envieu un correu a xcatala@lasalle.cat 

 

SETMANA DE LA NATURA 

Demà dissabte comencen els actes de la Setmana de la Natura a tot 

Catalunya. A Sant Celoni, s’han programat un segui d’actes que podeu 

trobar en aquesta pàgina web. 

 

 

 
 

 

Xarxes socials i 
transtorns de la 

conducta alimentària 
– “diarieducacio.cat” 

 

 

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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