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DIA DIFERENT A PRIMÀRIA 

El dia 8 d’octubre, l’etapa de primària va organitzar el matí del Dia Diferent. 

Els aprenentatges en el centre escolar es traslladen aquest dia a l’exterior de 

l’escola. Els alumnes van per cursos a passar el dia a diversos punts de la vila. 

El cicle inicial va anar fins a la Rectoria Vella; el cicle mitjà, a la font dels 

Enamorats i el superior, a l’esplanada de les Bodegues Costa. Les activitats 

lúdiques afavoreixen la convivència i el treball dels valors del curs: I tu, què 

tries? És també l’ocasió de compartir caminada i activitats entre companys i 

mestres. 

PROTOCOL INTERVENCIÓ ALUMNAT NECESSITATS 
ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU 

Us fem arribar una infografia sobre la intervenció amb alumnes amb 

necessitats específiques de suport educatiu. Per facilitar-vos-en la lectura us 

adjuntem un breu glossari així com un enllaç:  

 
SIEI: Els suports intensius per a l’escolarització inclusiva.  
 
ESPAI: Projecte de diversificació curricular de centre ofert a alumnes de 3r i 
4t d’ESO:  
 
EAP: Equip d’assessorament psicopedagògic   
 
CAD: Comissió d’atenció a la diversitat   
 
COS: Comissió social:  
 
PI: Pla de suport individualitzat
 

 
 

 
SERVEI ENTREPANS 

Cada matí a la porta del 

menjador el nostre cuiner el 

Salva ven els tiquets dels 

entrepans per l’hora 

d’esmorzar. 

5-10 minuts abans de 

començar les classes del matí, 

els alumnes poden encarregar 

l’entrepà i recollir-lo a l’hora 

del seu pati. 

Els entrepans freds tenen un 

preu de 1,20€ i poden ser de 

pernil dolç, pernil salat, fuet, 

formatge, tonyina i nocilla. 

Els entrepans calents tenen un 

preu de 1,50€ i es pot triar 

entre llom, bacó i botifarra. El 

suplement de formatge és de 

25 cèntims. 



TREBALLS DE RECERCA 

Les exalumnes Clàudia Costa i Clara Sánchez estaran unes setmanes a l’escola per 

fer les pràctiques dels seus Treball de Recerca respectius. La Clàudia estarà a l’etapa 

d’educació infantil i la Clara a la SIEI de primària i secundària. Estem contents de 

poder facilitar les pràctiques a antics alumnes i els desitgem bona feina. 

 

ESCOLA DE MÚSICA 

 
L’ escola de música ha arrencat el dia 1 d’octubre. Aquest any els i les alumnes que 

van començar el programa de música vinculat al Conservatori del Liceu arriben a 6è 

d’EPO. S’ofereixen classes de piano, violí, viola, violoncel i flauta travessera. A dia 7 

d’octubre hi ha 29 alumnes apuntats des de 1r a 6è de Primària. començarà el proper 

dimecres 7 d'octubre. Les classes són 1h/set. 

Si hi esteu interessats podeu posar-vos en contacte amb l’Àlex Pereira – 

apereira@lasalle.cat 

CANVIS EN EL PERSONAL DE L’ESCOLA 

Donem la benvinguda a l’Albert Parera que substitueix l’Alba Costa en l’etapa de 

primària. Molta sort per a l’Alba en la seva nova etapa un pèl lluny de Sant Celoni i 

molts ànims per a l’Albert! 

La Clara Berenguer ha començat a treballar de monitora del menjador de l’escola. 

Benvinguda també! 

JUGUEM AL PATI 

Com tantes altres coses l’estona de pati també l’hem hagut de reinventar.  

A infantil, han començat a arribar nous elements per fomentar el desenvolupament 

motriu i el joc simbòlic. Elements que distribuïm a les zones que oferien menys 

alternatives (recordeu que els patis els fan per classes separades i les zones són 

rotatòries). 

A primària, s’ofereixen jocs de taula, cartes, gomes de saltar, guixos... També algun 

dia es pot jugar a pilota però fent rotació de camps i esports. Els alumnes de classes 

diferents que comparteixen espais ho fan amb la mascareta posada; si estan dins 

l’espai del seu grup estable se la poden treure. 

 
 

 

 

 

Científiques 
il·lustrades 

 
 

 

 

CONTACTE 

Telèfon i Whatsapp 

93870265 

Correu 

santceloni@lasalle.cat 

AMPA 

hola@ampalasallesantceloni.com 

 

ENLLAÇOS 

 Web  

Sallenet 

 Menú  

 Tiquets menjador  
 

 

CALENDARI 
12-13/10: Festius 

19/10: Avaluació inicial 

ESO 

30/10: Matinal convivència 

ESO 

30/10: Castanyada a l’escola 

9/11: Festiu 
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