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JA HI TORNEM A SER!!!  

Us donem la benvinguda amb molta alegria al nou curs! Us volem transmetre 

les energies renovades que es viuen a tota la comunitat educativa. Les aules ja 

tornen a estar plenes de vida amb els infants i joves que les ocupen de nou. 

Serà casa seva durant els propers mesos. Per tant, intentarem fer-la 

acollidora, interessant i, sobretot, compartida entre tots, famílies i escola. Un 

curs que torna a la normalitat, s’han eliminat pràcticament totes les mesures 

COVID (només queda l’ús de mascareta en el transport públic). El 

desplegament del NCA  (nou context d’aprenentatge) arriba fins a 6è de 

primària. 

A tots i totes, molt bon curs! 

 

NOVA IMATGE 

A La Salle, la nostra estrella continua donant llum a la nostra missió. Som part 

del canvi que es viu en el nostre món i, per això, ens adaptem sense perdre la 

nostra essència. Adaptem el nostre logo a nivell mundial perquè pugueu 

reconèixer la Salle allà on aneu. Nou logotip, mateixos valors. 

 

 

 

LEMA 

El lema d’aquest curs de La Salle Arlep (regió Espanya-Portugal) és Junts i juntes millor. 

Ens els temps que ens toca viure, experimentem més que mai la necessitat de sentir la proximitat dels altres. 

Sabem que les capacitats d’un grup de persones que es proposen fer o viure alguna cosa en grup arriben sempre més lluny i 

amb més força que si ho hagués fet una persona sola. 

És la unió i els llaços comuns amb els altres el que ens pot salvar de l’individualisme, de viure aïllats, no només de pensament, 

sinó en el treball o en el que creiem. És la comunitat d’éssers humans la que ajuda a potenciar el que existeix per a millorar-

ho. 

Per això pensem que avui més que mai, podem oferir a tots un camí que, juntes i junts, fem millor. Perquè quan les coses 

s’emprenen cooperativament, millorem el resultat: juntes i junts, millor! 

 

BICIBÚS 

Avui ha tornat a arrencar el Bicibús de La Salle. Cada divendres al matí, 

l’alumnat i les famílies que ho volen arribem junts pedalant fins a l’escola. 

Actualment en recollim a tot el passeig del Pertegàs, Les Borrelles, Sant Ponç 

i carrer Sant Josep. 

Un desplaçament més sostenible, més saludable i més divertit.  

PATIS OBERTS 

Continuarem amb la iniciativa del curs passat de deixar el pati de l’escola 

obert de 17-18h. Un espai de trobada per a les famílies i de jocs per als infants. 

Recordem que no es pot accedir al pati d’infantil i que el seu accés al carrer sí 

que estarà tancat. Les famílies són les responsables de vigilar els nens i nenes 

durant aquesta estona. 

 



EXTRAESCOLARS 

Ahir vau rebre l’oferta d’activitats extracurriculars d’aquest curs. Una oferta d’esport, idiomes i robòtica. Per a més informació 

us podeu posar en contacte amb la Marisol (mgonzalezl@lasalle.cat), les inscripcions les podeu fer a través d’aquest formulari. 

L’ajuntament també posa a la vostra disposició la guia d’extraescolars del municipi. 

A l’octubre també començarà l’escola de música. Si voleu més informació, us podeu posar en contacte amb l’Àlex Pereira 

(apereira@lasalle.cat). 

 

AUXILIAR DE CONVERSA 

Ja tenim assignat l’auxiliar de conversa d’aquest curs. Serà en Ricardo, un noi canadenc que arribarà a principis d’octubre. Els 

auxiliars de conversa són joves universitaris que ens ajuden a complementar l’aprenentatge de les llengües estrangeres del 

nostre centre. Principalment fan sessions d’speaking en petits grups d’alumnes, i els ajuden a preparar els exàmens oficials. 

Com cada any, busquem famílies que vulguin acollir els auxiliars durant un trimestre. Si hi esteu interessats i voleu tenir més 

informació, envieu un correu a xcatala@lasalle.cat 

 

PRIMERS CONTACTES   

Les primeres reunions amb les famílies s’han produït aquests dies en iniciar el curs. La col·laboració entre elles i l’escola és 

primordial per assolir els reptes d’educació integral que volem per als nostres alumnes.  

El dia 1 de setembre va ser la d’educació infantil i 1r d’educació primària. Aquests són els percentatges d’assistència:  

 

P3 A:  84 %  P3 B:  83 %  

P4 A: 78 %  P4 B:  71 %  

P5 A: 64 %  P5 B:  64 %   

El dia 7, va ser la de primària, de 2n a 6è. Percentatges:  

1r A: 60 %  1r B:  63 %  

2n A: 77 %  2n B:  70 %  

3r A:  76 %  3r B:  58 %  

4t A: 70 %  4t B:  60 %  

5è A:  61 %  5è B:  68 %  

6è A: 65 %  6è B:  57 %  

El dia 6, va ser el torn de la secundària. L'assistència va anar així:  

1r A:   77 %   1r B:  80 %  

2n A: 90 %   2n B:  70 %  

3r A: 61 %   3r B:  61 %  

4t A: 69 %   4t B:  64 %   4t C: 45 % 

 

 
 

Guia d’extraescolars 
del municipi – 

“santceloni.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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