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CREATIVITAT A LA SIEI   

Els nens i nenes de la SIEI de primària han treballat en el projecte 

CreativitArt. Després d’estudiar els pintors més cèlebres de la història 

com Picasso, Miró, Dalí, Frida Kahlo, etc. van admirar-ne i conèixer 

les seves creacions. El següent pas va ser intentar emular-los. Així és 

que van fer una sortida a la Rectoria Vella per inspirar-se en la natura 

i pintar, segons l’estil que van triar, el magnífic paisatge que veien. Els 

llenços resultants els podeu admirar al passadís al davant de la sala de 

professors. Enhorabona als joves pintors que han deixat volar la seva 

imaginació! 

 

 

 

PROJECTE DESCOBRIM EL MÓN  

El projecte lingüístic de 6è de primària es va donar per acabat. Van 

començar al 2n trimestre descobrint les 7 meravelles del món. Aquesta 

descoberta els va portar amb un passaport a endinsar-se als cinc 

continents. Se’ls va proposar acostar-hi fent diverses creacions per a 

cada un d’ells. Per a Europa van fer un tríptic de rius navegables; per 

a Amèrica van fer una presentació d’un país americà; per a l’Àfrica han 

fet una maqueta (les quals podeu veure exposades al davant de la sala 

de professors actualment); per a l’Àsia van treballar la gastronomia i 

mitjançant els grups cooperatius van elaborar una recepta típica d’un 

país asiàtic que havien escollit. No van ser a temps de treballar el 

continent d’Oceania perquè van canviar de projecte: Canviar el món.  

 

ROBOTSENY - MONTQUÍMIC 

Dissabte passat va tenir lloc la jornada Robotseny 2022 als jardins de 

la Rectoria Vella. 23 escoles van participar en les dues propostes. La 

nostra escola va aportar 8 equips, 4 de 6è i 4 de 2n d’ESO. 

La competició de robots de la Robotseny va consistir en la resolució 

de 9 proves en un tapet que simulava el sistema solar. El robot havia 

d’executar les missions sense fallar i en el mínim temps possible. Un 

dels equips de  l’ ESO va aconseguir el primer lloc. 

El Montquímic s’estructurava en format de fira científica. Els equips 

participants havien desenvolupat solucions al problema: Com es posa 

malalta la pell a l’espai? Tenien 2 minuts per presentar les seves 

propostes al jurat que les avaluava i concedia fins a 4 distincions 

segons una rúbrica d’avaluació. Els equips de La Salle van obtenir-ne la majoria. 

 

  



SOMNI ETERN  - EL MUSICAL 

Avui a quarts de 10, el pati de l’escola es transforma en un teatre. 

L’alumnat  de 4t d’ESO ens presenta Somni Etern.  

Una peça original de Marçal Tobias, amb la direcció artística de 

Marçal Tobias i Francesc Baró, i la direcció musical d’Alexander 

Pereira. 

L’obra narra les aventures d’un grup d’adolescents que queden 

tancats en un institut sense comunicació amb l’exterior.  

Nois i noies interpreten, canten i porten les tècniques de llum. Un 

muntatge espectacular. Molta merda! 

 

CONSELL ESCOLAR 

El proper dijous 9 de juny a les 19.00 està convocat el consell escolar ordinari de final de curs amb el següent ordre 

del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Avaluació de l’aplicació de la programació general del centre 2021/2022 

3. Preinscripció i matriculació curs 2022/2023 

4. Calendari i horari curs 2022/2023 

5. Aprovació de les quotes de les activitats complementàries i serveis del 2022/2023. 

7. Situació econòmica  

8. Inversions 

9. Informacions generals 

10. Precs i preguntes 

 

FESTES DE LA SALLE 

Del 13 al 22 de juny celebrem les festes de La Salle. Després de 2 anys, 

tornem amb les festes al 100%. Un programa molt complet on 

comptem amb la participació de les famílies dijous, divendres, dissabte 

i diumenge. 

Podeu consultar tots les activitats al programa d’actes online. 

 

AGRAÏMENT 

Volem agrair a la senyora Céline Nappée el seu temps dedicat a 

col·laborar amb els alumnes de 4t d’ESO en aquesta ocasió per 

practicar la llengua oral francesa. Hem pogut comptar amb ella una 

mitja horeta, alguns divendres del 3r trimestre. Merci beaucoup!    

 

 

  

 

Sortida monogràfica: 
papallones i 
diversitat– 

“parc.diba.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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6à sessió per a famílies  Xarxes socials 

 

Internet ha esdevingut el medi natural per a una generació́ de joves que utilitzen des de ben petits els mòbils, les 

tauletes o els ordinadors per jugar, comunicar-se, participar en xarxes socials, informar-se o aprendre Els estudis 

de recerca indiquen repetidament que, malgrat utilitzar les tecnologies digitals cada vegada a edats mes 

primerenques, la majoria d’infants i adolescents no son conscients de fins a quin punt comparteixen informació́ 

personal ni coneixen les repercussions que pot tenir la seva petjada digital per al seu futur. El ciberassetjament es 

una de les preocupacions que tenen, sense saber com actuar en cas de patir-lo o detectar-lo en d’altres. Totes 

aquestes qüestions formen part de la competència digital que cal adquirir per desenvolupar-se de forma segura i 

responsable al món digital. 

 

 


