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ACCÉS A SALLENET 

Sallenet és l’eina de seguiment acadèmic de l’escola. En ella les famílies podeu 

contactar amb els i les mestres, consultar les activitats que es duen a terme en cada 

assignatura, veure l’horari, les qualificacions, incidències... 

Sempre és útil però en el context actual és més recomanable que mai. Si no podeu 

accedir podeu demanar les vostres credencials a: 

INFANTIL I PRIMÀRIA: jpalmer@lasalle.cat 

SECUNDÀRIA: evila@lasalle.cat 

També hi ha una APP per a Android i IOS 

AULA D’ACOLLIDA MATINAL 

El servei de Bon Dia o aula d’acollida matinal que s’ofereix als alumnes d’Educació 

Infantil i Primària de 8 a 9 cada dia actualitza la seva ubicació: 

P3-P4-P5 i 1r Primària: continua a l’aula d’educació especial. 

2n i 3r Primària: torna a l’aula de robòtica. 

4t, 5è i 6è de Primària: torna a la biblioteca.

SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ 

Està funcionant molt bé el sistema de cita prèvia per fer tràmits amb el personal de 

secretaria i administració. Us recordem que per demanar hora heu d’enviar un 

correu electrònic: 

Per gestions de secretaria: hlagarda@lasalle.cat 

Per gestions d’administració: mgonzalezl@lasalle.cat 

FIXEU-VOS BÉ QUE L’ADREÇA TÉ UNA “L” DESPRÉS DE “GONZALEZ” 

HORTS ESCOLARS 

Aquesta setmana hem estrenat un nou projecte que implicarà els alumnes 

d’Educació Infantil i 2n de Primària. Es tracta de tenir cura d’un hort i aprendre 

sobre les plantes i els oficis que hi tenen a veure. A Infantil avui ja han plantat els 

primers brots de verdures i 2n de primària avui ha anat d’excursió al parc de les 

olors per a formar-se i poder muntar el seu propi jardí de plantes aromàtiques a 

l’escola. 

ROBA PERDUDA 

Cada curs tenim una gran acumulació de peces de roba i altres objectes que hem 

trobat a l’escola i no podem identificar. Molts d’ells no són reclamats. Per mirar de 

trobar-ne els propietaris hem fet fotografies i les hem pujat al següent àlbum. Si 

descobriu alguna cosa vostra podeu recollir-la a la Marisol de 17:10 a  18:00. 

D’aquí a 15 dies els objectes no reclamats del curs passat seran donats a una entitat. 

  

 
Campanya Amazon 

Amazon ha engegat una 

campanya orientada a les 

escoles en la seva tornada a la 

normalitat. 

La campanya anomenada “Un 

clic para el cole” dona un 2,5% 

de les  compres del usuaris a 

l’escola que ell triïn. 

A l’usuari no li costa res, surt 

dels marges d’Amazon.  

Per donar suport al nostre 

centre cal que entreu a 
https://www.unclicparaelcole.es/

i escolliu La Salle Sant Celoni 

al cercador de centres. 

Un cop seleccionat, inicieu 

sessió amb el vostre compte 

Amazon Fins al mes de març  

les compres que feu generaran 

crèdit per a l’escola. 

Moltes gràcies per col·laborar! 
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MI IMPARABLE SUPERHEROE – Maria Álvarez 

Molts de vosaltres coneixeu el professor Joaquín, que durant 40 anys va estar 

a la nostra escola com a tutor de 8è EGB (fa molts i molts anys), després com 

a tutor de 2n ESO, professor de matemàtiques, naturals, educació física, 

dibuix tècnic, religió, en el menjador i extraescolars com informàtica i 

mecanografia entre d’altres! 

El coneixereu per moltes de les seves tasques a la nostra escola. Doncs ara us 

el volem presentar com un súper heroi! Al 2019 li van diagnosticar un tipus 

càncer de sang semblant a la leucèmia, i des de llavors es va convertir en un 

“IMPARABLE”. Actualment està participant en un d’assaig clínic, on 

recerquen nous medicaments per poder ajudar en un futur a persones amb 

leucèmia, proven noves maneres d'impedir que el càncer recidivi (torni) i 

reduir els efectes secundaris d’aquests tractaments. 

Com a iniciativa solidària ha sortit de la seva història un conte: MI 

IMPARABLE SUPER HÉROE. És un conte per a menuts i per a adults. Són 

d’unes 40 pàgines il·lustrades, on els petits poden conèixer d’alguna manera 

aquesta malaltia. D’una manera molt positiva, amb molt amor, i amb un 

superheroi de protagonista que està lluitant per uns súper poders. L’adult 

pot emocionant-se llegint entre línies la història d’un SUPER HEROI de carn 

i ossos. 

El preu del conte són 10€ i el 90% dels beneficis van íntegrament a la 

Fundació Josep Carreres Imparables contra la Leucèmia, on estudien 

aquesta malaltia, busquen projectes en benefici del pacient i treballen per 

aconseguir que sigui una malaltia 100% curable. 

Podeu veure més informació sobre el conte a la pàgina web de la fundació: 

https://www.fcarreras.org/es/libro-solidario-mi-imparable-superheroe-

online_1315604 

Si voleu comprar el vostre conte solidari, aquí a Sant Celoni en tenim en 

estoc, podeu enviar un WhatsApp a: 656 62 14 60 (Maria). 

 
 

 

 

 

Els contes de l’ona – 
“maresipares.cat” 

 
 

 

 

CONTACTE 

Telèfon i Whatsapp 

93870265 

Correu 

santceloni@lasalle.cat 

AMPA 

hola@ampalasallesantceloni.com 

 

ENLLAÇOS 

 Web  

Sallenet 

 Menú  

 Tiquets menjador  

Calendari 
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