FULL INFORMATIU
Núm. 206 - 02/10/2020

PROJECTE DE SUPORT EMOCIONAL

Entrades
Desprès de 3 setmanes ja
portem interioritzades bona
part de les mesures se
seguretat
i
higiene
programades.
N’hi ha una però que encara
hem de millorar, les entrades a
per la porta gran del pati al
matí i al migdia.
Recordeu arribar a l’hora
acordada (no abans) i si us heu
d’esperar deixar espais amb la
resta de nuclis familiars.
08:55 – 09:00 : 1r, 2n. 3r i 4t
primària
14:45-14:50 : 1r -2n primària
14:55 – 15:00 : 3r i 4t primària,
1r i 2n ESO

Un grup d’integrants de l’equip de Psicopedagogia de l’escola ha vertebrat un
projecte per tractar l’acollida dels alumnes, després dels mesos especials de la
pandèmia i les vacances. A l’escola, sempre hem vetllat pel seu
desenvolupament cognitiu i emocional. Aquest últim és essencial per adquirir
les habilitats i qualitats necessàries els permetran esdevenir els protagonistes
actius de les seves vides.
Ens fem nostres les paraules de Carles Capdevila “m’agrada el verb empoderar
perquè implica acció. I inclou poder, que és una capacitat a repartir”. Així
doncs, l’empoderament ens permet sentir-nos més competents i capaços. I,
juntament amb la resiliència (la flexibilitat per resistir), ens facilita l’adaptació
a les diverses circumstàncies de la vida.
D’aquestes reflexions i interessos neix el projecte EMPODERA’T, una proposta
de treball emocional que, per començar, consta de tres sessions, que seran
dirigides pels tutors i tutores.
1a sessió: El retorn a les aules (passat). Reflexionarem sobre les emocions
que va desencadenar en nosaltres el confinament i com podem entomar el nou
curs que se’ns presenta.
2a sessió: Com ens sentim (present). Prendrem consciència de les emocions
i del grau de satisfacció que sentim respecte a la nostra vida.
3a sessió: Ja sé què fer (futur). Partirem de la reflexió d’allò que s’haurà
treballat anteriorment amb l’objectiu de fomentar una gestió més positiva de
les emocions.
Engeguen aquesta proposta amb molta il·lusió les membres d’aquest equip:
Natàlia Puigdefàbregas, Sílvia López, Glòria Amadó, Fina Codina, Judit
Bilbeny i Anna Mora. Volem iniciar els alumnes en l’exploració de les emocions
i en la seva gestió, com a pas previ per a l’autoconeixement.

EXÀMENS OFICIALS DE FRANCÈS (DELF)
El dilluns 28 de setembre (B1) i el dimarts 29 (A2) es van fer les proves oficials
de francès DELF (Diplôme Élémentaire de Langue Française) a l’Alliance
Française de Granollers.
Es tracta dels exàmens que van quedar ajornats el mes de juny passat per les restriccions de la covid-19, als quals un grup
d’alumnes de 4t d’ESO es volien presentar. Les classes virtuals de revisió, impartides per professors de l’Alliance que cada
any es proposen, també van quedar ajornades i s’han fet aquest mes de setembre.
Esperem que els hagi anat molt bé als antics alumnes i també al que encara està cursant el darrer curs a l’escola. Justament,
els alumnes de 4t d’ESO d’enguany, si ho desitgen, es podran presentar a la prova en la convocatòria del juny del 2021.

ESCOLA D’IDIOMES

CALENDARI

L'activitat començarà el proper dimecres 7 d'octubre. Les classes són 1h/set.
Han sortit 2 grups d'infantil i 1 grup de primària.
1 grup amb alumnes de P3 i P4 (3 de P3A + 2 de P3B + 2 de P4A = 7 alumnes)
1 grup amb alumnes de P5 (2 de P5A + 8 de P5B = 10 alumnes)
1 grup amb alumnes de 1r i 2n EPO (1 de 1rA + 3 de 1rB + 1 de 2nA + 4 de 2nB = 9
alumnes)

8/10 Un dia diferent EPO
12-13/10: Festius
19/10: Avaluació inicial
ESO
30/10: Matinal convivència
ESO
30/10: Castanyada a l’escola

ACTIVITATS EXTRACURRICULARS
Dijous dia 1 van començar les activitats extracurriculars d’aquest nou curs:


Escoleta d’handbol (P4-P5).

 Robòtica (1r i 2n Primària).
Si encara us ho esteu pensant podeu venir a provar-les sense compromís.
Contacteu amb la Marisol mgonzalezl@lasalle.cat
També ha començat el TEA, taller d’estudi assistit. Els dimarts i dijous de
17.00 a 18.00.

- 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.

PROTOCOL COVID DESPRÉS DE PCR
Si fan una prova PCR a algun convivent (familiars) perquè té símptomes
compatibles amb la COVID, cap dels convivents de l’àmbit escolar (alumnes) poden
anar a escola fins que surtin els resultats.

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

ENLLAÇOS
L’alimentació
saludable a l’etapa
escolar

Web
Sallenet
Menú
Tiquets menjador

