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RENOVEM EL FULL
INFORMATIU
Aquest curs comencem amb
moltes novetats, també en la
comunicació amb les famílies.
El full informatiu arribarà ara
setmanalment als correus de
les famílies amb la informació
rellevant de la setmana.
Al capdavant hi seguirà la
Magda Santamaria amb les
aportacions del Director Xavi
Català i la resta del personal de
la comunitat educativa.
Seguim fent crèixer l’escola!

BENVINGUTS DE NOU
Per molt que ho hàgim repetit, sentit i comentat no me'n puc estar de
reflexionar sobre el fet que mai no m'hauria imaginat que ens tocaria viure una
pandèmia sanitària. Aquesta situació tan sorprenent i colpidora a la vegada va
paralitzar el món. L'àmbit escolar ja es va aturar el dia 13 de març amb el
tancament fulminant de tots els centres educatius. De mica en mica, tota la
vida, tal i com la coneixíem aleshores, es va anar veient afectada. Talment una
pel·lícula: la realitat superava la ficció. Vam protagonitzar un veritable film de
ciència-ficció.
La malaltia de la Covid-19, el maleït coronavirus, imposava (i encara ho fa) la
seva llei interplanetària, sense discussió. Més tard o més d'hora arribaria a
quasi tots els indrets de La Terra.
Des de l'escola, i passat el primer cap de setmana d'incertesa d'un llunyà mes
de març, ens vam posar a treballar per arribar als alumnes i a les famílies al
més aviat possible. Hem intentat que la nostra comunitat educativa confinada
quasi tres mesos no perdés el contacte amb l'escola. De cop, les famílies i els
docents ens vam llençar a utilitzar totes les eines tecnològiques de què
disposàvem.
Han estat tres mesos inusuals, estranys, difícils o relaxants, segons les
sensacions de cadascú, però esperem que irrepetibles.
El setembre se'ns va tirar a sobre amb una certa expectativa i, certament, amb
alguns interrogants, però amb la mateixa il·lusió de cada any per acompanyar
els vostres fills i filles en la seva formació educativa. Sortosament, comptem
amb l'excel·lent equip de mestres, professors i personal no docent que encara
aquest curs com un nou repte, amb seguretat i positivisme. Esperem
encomanar-los als alumnes que són el centre de la nostra tasca educativa.

CANVIS EN L'EQUIP HUMÀ
Us presentem el nou equip directiu que es posarà al davant de tota la
comunitat educativa, però que té vocació de caminar plegats cap a una mateixa
fita. Els encoratgem en aquesta nova ruta que inicien.
Director: Xavi Català.

Coordinadora pedagògica: Natàlia Puigdefàbregas.

Sotsdirectora i Coordinadora de Pastoral: Montse
Sala.

Incorporacions o modificacions a l'EI:

Cap d'estudis d'ESO: Àlex Pereira.

Albert Mora: segueix cobrint la baixa de la Marta Albert.

Cap d'estudis d'EPO: Elisabeth Pantebre.

Cristina Asensio: segueix cobrint la baixa de l'Imma
Negre.

Coordinadora d'Educació Infantil: Gemma Riera.

Sandra Mendoza: acollida P3 i vetlladora menjador.

Incorporacions o modificacions a l'EPO:
Glòria Blanché: agafa la dotació extra que hem rebut i serà
la tutora de 6è EPO C.

Anna Vidal: directora del programa del Batxillerat Dual i
coordinadora d’auxiliars de conversa
Marcel Fontanillas: coordinador de Qualitat.

Martí Parera: baixa de l'Imma Nicolau.

Ana Ticó: professora de castellà a 1r cicle.

Alba Costa: agafarà les hores de

Sílvia López: tutora de la SIEI.

reducció de la Glòria Guerrero.

Judit Bilbeny: substituta de l'Íria Hierro (hores a la SIEI
d'ESO i Infantil).

Jorgina Gener: Vetlladora d'EPO i d'ESO.
Ariadna Puig: baixa Dolors Sánchez.
Ariadna Villegas: baixa M.Àngels Amenàbar.
Incorporacions o modificacions a l'ESO:

Emili Argemí: tasques a la SIEI i acompanyament.
Escola de música
Anna Caner: substituta de la Queralt Garcia per la baixa
de prematernitat.

MODIFICACIONS I NOVETATS
Us presentem alguns canvis que hem incorporat en el curs que acabem
d'encetar per adaptar-nos millor a les mesures de seguretat:
- Caldrà que els pares, mares o tutors legals de l'alumnat signeu una declaració
responsable per tal del respectar els protocols covid d'accés al centre dels seus
fills i filles.
- Les famílies haureu de signar una Declaració de Responsabilitat on us
comprometeu a mirar la temperatura als vostres fills i filles i NO portar-los a
l'escola si supera els 37,5 Cº o presenta algun dels símptomes de què ja se us
ha informat.
- El curs de 6è d'EPO s'ha triplicat, per tant, tindrem tres grups estables, amb
tres tutores diferents.
- Es suprimeix la utilització de les taquilles per als alumes d'ESO, instal·lades
el curs passat als passadissos.
- El número de telèfon de l'escola (93 867 02 65) es converteix també en
WhatsApp. Així doncs, podeu enviar-hi els dubtes que us sorgeixin. Serà un
canal més de comunicació que les famílies podeu utilitzar, a més del correu
electrònic i el telèfon, per evitar al màxim la presència a secretaria o
administració del centre. Si heu de venir a l'escola, cal demanar hora:
mgonzalezl@lasalle.cat – administració o hlagarda@lasalle.cat – secretaria.
Caldrà fer cua a l'exterior i, en entrar, fer una desinfecció de mans i mantenir
la distància.
- Trobareu a la nostra pàgina web un enllaç per fer el pagament de serveis no
domiciliats com el tiquet menjador, per exemple.
- El tiquet de l'esmorzar no s'inclou a la pàgina web, perquè és massa específic
i d'un import petit. La venda es farà a l'exterior, al davant del menjador a 3/4
de 8 i a 3/4 de 9 del matí.
- La donació anònima d'una família de l'escola ens ha dotat de 20 termòmetres
i dispensadors de gels sense contacte que s'instal·laran a l'entrada de les aules
d'EPO i d'ESO.

CALENDARI
21-25/09: Compra ordinador
1r ESO a la web.
28/09: Vacunació 6èEPO i
1rESO
1/10: Comencen activitats
extracurriculars
8/10 Un dia diferent EPO
12-13/10: Festius

- Les fonts del pati estaran inutilitzables, per tant els alumnes podran portar una ampolla d'aigua de casa que es podrà
reomplir a l'escola.
- Tots els alumnes rebran una formació en higiene en les sessions de tutoria programades a tal efecte.
- Es tancarà el carrer Germà Emilià a la circulació rodada en el moment de la sortida dels alumnes d'Infantil.
- Es proposaran els serveis de menjador, les Activitats extracurriculars, l'Escola de Música i el Bon dia 8 a 9 del matí com
cada any, seguint les mesures de seguretat.

FUNCIONAMENT DEL PROTOCOL COVID
Us volem agrair el vostre comportament durant tota la setmana en les entrades i sortides i control dels símptomes. Ha sortit
tot molt bé sense incidents remarcables. Cal mantenir la concentració i seguir les mesures indicades, especialment ens els
horaris d’entrada, control diari de la temperatura i ús de la mascareta.
El protocol de casos sospitosos dins el centre s’ha activat 3 vegades. 2 vegades el CAP ha descartat COVID i la 3a s’ha fet
PCR que ha resultat negativa.

AMPA
Com tots sabem, el curs passat va ser un curs excepcional, un curs on l’escola, les famílies i els propis alumnes van haver
d’enfrontar-se a situacions noves i fer esforços sense precedents.
Sabem que no ha estat fàcil a tots els nivells, tant emocionalment com des del punt de vista econòmic, i des de l’AMPA volem
intentar ajudar en la mesura del que ens sigui possible. Per això ens plau comunicar-vos que la quota de l’AMPA al curs
2020-2021 serà el 50% de la de l’any anterior (per tant, 26 €/any) i que treballarem per a poder gaudir plegats d’aquest curs
que estem a punt d’encetar.
Aquestes condicions també seran vàlides durant aquest curs per a nous socis, pel que aprofitem l’avinentesa per a animarvos a fer-vos socis de l’AMPA en cas que no ho sigueu, ja que ens agradaria comptar amb el vostre recolzament en aquesta
nova etapa per a poder impulsar el màxim de projectes possibles. Podeu fer-ho a Administració del centre.
L’AMPA col·labora en les mesures de seguretat del nou curs amb un termòmetre sense contacte, baquetes d’ús individual
per les classes de música i una estoreta desinfectant per l’etapa d’Infantil.

PROVES PCR A L’ESCOLA
El dijous totes les famílies vau rebre una carta-autorització del departament on es pregunta si en cas que calgui fer proves
PCR als vostres fills i filles doneu el consentient per fer-les a l’escola. Evidentment s’informarà abans a les famílies afectades
del dia i la hora i tot el procediment el farà personal sanitari del CAP. El full l’eu de tornar signat amb les dades dels alumnes
i marcant o bé la casella d’autorització o bé la de No autorització.

CONTACTE
Telèfon i Whatsapp
93870265
Correu
santceloni@lasalle.cat
AMPA
hola@ampalasallesantceloni.com

“Resalte un punto o una cita importante de un
artículo. En la galería Estilos de la pestaña
Inicio, haga clic en Cita”. – Atribución

