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ENS ACOMIADEM 

Aquest és el darrer full del curs. Han estat 35 entregues setmanals amb 

l’objectiu d’acostar el dia a dia de l’escola a tota la comunitat. De part 

de la Magda, l’Helena i el Xavi, bon estiu! 

  

ESTEM DE FESTES! 

Ens heu vist aquesta setmana movent-nos per tota l’escola amb un 

somriure a la cara. És perquè estem de festa! Celebrem les Festes de 

La Salle en honor a Sant Joan Baptista de La Salle. D’aquesta manera, 

una petita reflexió a la capella de l’escola va ser un dels primers actes 

del dilluns.  

 

Tot seguit ja van començar les Olimpíades que s’han allargat al llarg de 

tota la setmana. En cada etapa (infantil, primària i secundària), cada 

classe representava un país (Argentina, Brasil, Japó, Itàlia, Senegal i 

Cuba). Es van preparar unes coreografies per desfilar el dia de la 

Inauguració de les Olimpíades (dimecres). Després es van fer uns 

Kahoots sobre el mateix tema on vam descobrir detalls que no sabíem.  

 

També hem tingut dies de jornades esportives, esmorzars conjunts, 

sortides per fer activitats, la festa dels Finalistes de 6è, joc olímpics 

d’aigua, piscina i tallers, un munt d’activitats per celebrar les festes tots 

plegats! 

 

EDUEMPRÈN  

Tres grups de FAIG de 3r d’ESO van resultar escollits per presentar els 

seus projectes d’ODS (Objectiu Desenvolupament Sostenible) a la 

Salle Bonanova dins del context de l’EDUEMPRÈN: Grup 1: Octavi 

Lagarda, Oriol Vilà, Àngel Laquente, Dani Costa i Víctor Vega. Grup 2: 

Laia Villacorta, Martina Cunyat, Alba Codina i Clàudia Pascual. Grup 

3: Clàudia Costa, Marçal Parera, Mar Sánchez, Estela Dosal i Cristina 

Cunyat.  

 

El dissabte 4 de juny els van presentar a La Salle Bonanova per 

concursar amb altres escoles La Salle de Catalunya. Com que no hi 

podien assistir tots els components van ser ajudats per companys per a fer les presentacions. Per al primer grup, hi 

van anar: Octavi Lagarda i Oriol Vilà; representant el segon, Laia Villacorta i Annaïs Campderrich i per al tercer, 

Clàudia Costa, Vinyet Sibina i Laia Campillo. Moltes gràcies als companys i companyes col·laboradors que van fer 

possibles les presentacions!  

 

Estem contents de dir-vos que el grup de la Laia Villacorta i l’Annaïs Campderrich van guanyar el 1r premi a la 

millor presentació i el regal va ser un magnífic Ipad que es va fer extensible a les noies que no hi van poder anar!!!! 

 

 



DANSART 

Ahir a la tarda, els alumnes de cicle inicial vam ensenyar a les seves 

famílies Danses del Món. 6 danses que han treballat a l’hora de música 

i educació física. Uns balls que ajuden a connectar ment, cos i 

moviment, amb una forta càrrega cultural i històrica. Van ballar la 

Polca d’ours (occitana), la Troika (russa), el Patatuf (catalana), la 

Zemer Atik (jueva), la polca de la Estrella (alemanya) i el ball del rogle 

(la Franja). 

Els mateixos alumnes van presentar les danses i en van explicar 

l’origen i el significat. 

El Dansart ha sorgit per completar la proposta educativa en Arts de l’escola. Es suma així a les mostres de música 

d’infantil i cicle inicial, el teatre del petit príncep i Annie a cicle superior, i l’Expresart a secundària. 

Felicitats dansaires! 

 

FESTA DEL FINALISTA DE 6è 

Dimarts els alumnes de 6è ens van fer un regal com a comiat d’etapa. 

Van representar el musical d’Annie al teatre Ateneu davant tots els 

alumnes de primària i les seves famílies. Van actuar en anglès, van 

cantar i van ballar les melodies d’aquest famós musical de Broadway. 

Després, els mateixos alumnes van repassar la seva trajectòria a l’escola amb 

un discurs i fotografies. Van cloure l’acte amb la cançó Escriurem. 

En acabar, van rebre la seva orla de 6è que simbolitza el pas d’etapa. Dimecres 

vinent tindran un sopar de gala per tancar el curs. 

 

VIATGE DE 4t D’ESO  

L’alumnat de 4t d’ESO acaba de passar la seva setmana esperada de 

viatge de final d’etapa. A l’hora del tancament de l’edició del Full 

Informatiu estan tornat d’Andalusia. La calor extrema els ha 

acompanyat durant tota l’estada, però també les visites, les 

complicitats i les experiències que no oblidaran en la seva vida. 

Sempre els quedarà el records d’aquells màgics dies passats amb els 

amics abans d’emprendre camins diferents per seguir amb els seus 

estudis post obligatoris. Ha arribat l’hora d’acomiadar-se i no hi ha 

millor manera de fer-ho que amb un viatge on han passat per València, 

el cabo de Gata, l'Alhambra de Granada, un dia amb catamarà pel mar 

i, de tornada, van passar per Elx. Sempre podreu retornar a la que ha estat la vostra escola. Molt bon camí!!!!!  

 
 

Festes de La Salle – 
“La Salle Sant Celoni” 

 

 

CONTACTE 

Telèfon i Whatsapp 

938670265 

Correu 

santceloni@lasalle.cat 

AMPA 

hola@ampalasallesantceloni.com 
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Fem Xarxa 
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