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CLASSE CONFINADA 

El diumenge passat al vespre ens va informar del resultat positiu de la prova 

PCR d’un alumne de P4B. Seguint el protocol, vam informar els referents que 

ens van indicar els passos a seguir. Els alumnes estan en quarantena fins al dia 

2 (classes telemàtiques). Els seus germans poden seguir venint a escola. 

El dimecres van venir a l’escola a  fer les proves PCR. Van ser ràpides i molt 

poc molestes (no són com les que fan al CAP). De moment, tots els resultats 

que sabem són negatius; les mesures i protocol funciona.  

Agraïm a les famílies de P4B la seva col·laboració. 

Algunes famílies van trobar estrany que no s’informés a tota l’escola el mateix 

dia. Com hem dit anteriorment, les actuacions que duem a terme són seguint 

protocols i es prenen en conjunt amb el Departament de Sanitat. No es va 

trobar adient posar en alerta tota l’escola perquè el cas era un contagi a través 

d’un familiar, no intern del centre. És una situació que es donarà diverses 

vegades al llarg del curs i l’hem de normalitzar. El safareig i “fake news” no 

ajuden en la gestió d’aquestes situacions. Us demanem que només feu cas dels 

missatges que us arribin directament de l’escola, que no reenvieu missatges 

a/de tercers que puguin confondre i que si teniu qualsevol dubte pregunteu a 

l’escola. 

Aquí podeu trobar resposta a preguntes relacionades amb el tema 

AUXILIARS DE CONVERSA 

Dilluns es va incorporar a l’escola la D’Maya, una auxiliar de conversa 

americana de 22 anys que fa el suport d’anglès a l’escola. Dilluns vinent també 

començarà la Ruby que ve d’Anglaterra. 

El programa d’auxiliars dona un impuls a l’aprenentatge de la llengua 

estrangera al nostre centre, però necessitem famílies acollidores perquè pugui 

seguir en marxa. Si esteu interessats envieu un correu a avidal@lasalle.cat 

ENTRADES I SORTIDES  

Us recordem que al matí els alumnes de CI (1r i 2n) i CM (3r i 4t) de primària 

han d’estar al pati a la seva zona a les 09:00 com a molt tard; les portes s’obren 5 minuts abans. 

A la tarda CI ha d’estar a punt a les 14:50, podran entrar des de les 14:45 Els de cicle superior i 1r Cicle ESO (1r i 2n) no 

poden entrar fins a les 14:55. Per això és molt important que NO arribeu abans, sigueu puntuals a l’hora que us toca per 

evitar aglomeracions. 

LES NOVES VIES DE 
COMUNICACIÓ 

Ens hem acostumat de pressa a 

contactar a l’escola per Whatsapp i 

correu electrònic, així com a comprar 

els tiquets menjador per la web. Això 

és molt beneficiós en temes de 

seguretat i agilitat. 

Us agraïm aquesta ràpida adaptació, 

però també us recordem que els 

horaris de l’escola no s’han ampliat 

més enllà de les 18h. 

Podeu seguir enviant missatges a 

aquelles hores, us contestarem 

l’endemà. 

Quan escribiu un missatge penseu en 

posar la classe del vostre fill o filla, 

facilitar molt la gestió. 
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Si heu de quedar per recollir els vostres fills i filles de CS (5è i 6è) o de l’ESO no 

ho feu a la porta, busqueu espais més allunyats de l’escola. 

A les recollides de CI (1r i 2n) i CM(3r i 4t) de primària també cal que les famílies 

(un membre només) no arribi abans de l’hora acordada CI (12:45 i 16:45) i CM 

(12:55 i 16:55). Espereu els vostres fills i filles al pati del final (al costat de 

l’estàtua).

REUNIONS DE PARES 

El dijous 3 de setembre es va celebrar una reunió general telemàtica per a tots els 

pares, mares i tutors legals de l’escola. El Director, Xavi Català, va fer la 

presentació del nou equip directiu i de les mesures Covid-19, ja que coneixeu. 

Mentrestant, els membres del seu equip anaven contestant pel xat els dutbtes 

plantejatas per les famílies. 

Els dies 2, 3 i 4 de setembre es van fer les reunions presencials per conèixer les 

famílies de P3. El dia 8, les telemàtiques per aquestes famílies. Aquest mateix dia, 

també es van fer les dels pares d’alumnes de la SIEI d’ESO a l’escola.  

Les de P4 i P5 es van fer el 4 de setembre per videoconferència. 

Finalment, va tocar el torn a l’EPO i l’ESO: el dimecres dia 9 de setmbre els tutors 

connectaven amb les famílies via telemàtica. Aquest nou sistema de comunicació 

compte amb molts adeptes que el prefereixen, però també té detractors. De 

moment, ens veim obligats a ultilitzar-lo, i també serà així al llarg del curs escolar 

per a totes les entrevistes. 

Els percentatges d’assistència van ser: 

P3 A: 61 %               P3 B: 48 %            P4 A: 61 %            P4 B: 71 %              P5 A: 69 %                 

P5 B: 70 % 

1r EPO A: 78%       1r EPOB: 69%       2n EPO A: 66%     2n EPO B: 69 %       

3r EPO A: 71%        3r EPO B: 57%      

4t EPO A: 67%       4t EPO B: 86 %     5è EPO A: 70 %     5è EPO B: 62 %       

6è EPO A: 63 %     6è EPO B: 95 %     6è EPO C: 65 % 

1r ESO A:  67 %     1r ESO B: 67 %      2n ESO A: 93 %     2n ESO B: 90 %     

3r ESO A: 81 %     3r ESO B: 81 %     

4t ESO A:   71 %    4t ESO B: 71 %       4t ESO C:  45 %  

CONDOL 

Fem arribar el nostre condol a la família dels alumnes Àngel i Arnau Busquets de 

5è EPO A i 3r ESO A, respectivament, per la mort de la seva àvia, la senyora Rita 

Masnou. 

 

CALENDARI 

28/09 Vacunació 6è i 1r ESO 

1/10 Comencen activitats 

extracurriculars 

7/10 Comença escola 

d’idiomes 

8/10 Un dia diferent EPO 

12-13/10: Festius 

14/10 Consell escolar 

 

CONTACTE 

Telèfon i Whatsapp 

93870265 

Correu 

santceloni@lasalle.cat 

AMPA 

hola@ampalasallesantceloni.com 


