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NOVES MESURES 

Aquest matí han entrat en vigor les noves mesures de la Generalitat per combatre 

la pandèmia. Les que afecten les escoles són: 

 Restriccions de mobilitat entre municipis els divendres de 06.00 a dilluns 

06.00. L’escola us farà arribar avui en paper un certificat a les famílies que 

teniu residència fora de Sant Celoni. Si no us arriba durant el dia d’avui 

envieu un correu a hlagarda@lasalle.cat. Això també afectarà les sortides 

que fem els divendres fora del municipi que seran reprogramades els altres 

dies de la setmana 

 Suspensió d’extraescolars fora del grup estable. Només es permeten  les 

activitats extracurriculars que es facin a dins de l’escola amb el grup estable. 

Així doncs l’estat de les nostres queda així: 

o Robòtica: suspesa fins que canviïn les mesures. No es cobrarà el 

rebut fins que torni a començar. 

o Escoleta d’handbol: es manté perquè afecta alumnes d’un mateix 

grup estable. 

o Escola de música: es manté perquè les classes són individuals. 

o Escola d’idomes: es suspèn la part presencial, s’ofereix a distància. 

o TEA: es refan els grups i horaris per acollir un grup estable a cada 

trobada. 

o El servei d’acollida matinal (Bon dia) i servei de Menjador no són 

considerats pel Departament com activitats extracurriculars sinó 

com a serveis de l’escola que s’han de mantenir. 

o Suspensió temporal de les activitats del cau AEG Erol. 

 Es manté la presencialitat a l’educació infantil, primària i secundària.  

POSITIUS I QUARANTENES 

Aquesta setmana ha estat molt intensa en termes COVID. Com us vaig informar en 

el darrer Full, la setmana passada va començar la quarantena el curs de 2nA de 

primària. El cap de setmana, s’hi afegien els alumnes de 4tC d’ESO (Projecte 

Espai). Aquesta setmana també s’ha posat en quarantena els alumnes de P4 i la 

resta de 4t d’ESO avui. 

S’han fet proves PCR als alumnes de 2nA de primària, 4tC i 4tB d’ESO amb el 

resultat total de 4 positius. 

 
Qualitat 

La nostra escola ja fa un quants 

anys que està certificada amb 

la ISO 9001 “Sistema Gestió de 

Qualitat”. 

Això vol dir que els nostre 

processos segueixen uns 

estàndards concrets per a 

satisfer els requisits dels 

clients. 

Aquests processos són avaluats 

per empreses externes. 

Aquesta setmana va venir un 

auditor a examinar els nostres 

processos amb un resultat 

global molt positius. 

Seguim treballant per una 

escola millor! 
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Com ja us vaig avançar dimecres, l’escola comunica els casos positius a les 

famílies de les classes afectades. Quan fem aquestes comunicacions sovint 

demanem que respongueu que heu rebut el missatge. Això és una mesura molt 

eficient per saber que esteu informats dels comunicats importats; sinó ho feu, 

hem de trucar una per una a totes les famílies. 

Com podeu veure, la segona onada ha tornat amb força i només la responsabilitat 

de tots i seguir els protocols ens dona un marc de seguretat. Sempre que tingueu 

un dubte, adreceu-vos al 061 o a l’escola i mirarem de resoldre’l. 

Recordeu: 

 Si es fa PCR per símptomes a qualsevol membre de la família, la resta 

de familiars que estudiïn o treballin a l’escola NO poden venir fins a 

saber-ne els resultats. 

 Una PCR negativa no ens escurça la quarantena. Hem de fer igualment tots els 

dies previstos. 

 Si som contactes d’un positiu fora de l’escola (extraescolars, trobades familiars...) 

no podem anar a escola si no ens ho indica el Departament de Salut 

expressament. 

CASTANYADA A L’ESCOLA 

Avui hem pogut gaudir d’una festa molt nostra: la Castanyada. Des de P3  a 4t 

d’ESO s’ha preparat un dia especial per gaudir amb els companys.  

Els alumnes d’Infantil han fet tallers, han jugat amb les fulles seques, han cantat 

cançons i ballat danses amb la Castanyera. També els de P4 que han vist la 

castanyera online. 

Al cicle inicial han jugat i participat d’activitats relacionades amb aquesta diada. 

Els de 2nA des de casa! 

De 3r de Primària a 3r d’ESO han fet sortides a la natura en un dia molt assolellat. 

Els alumnes de 4t han fet unes “ConFivènvies” virtuals, una trobada telemàtica 

amb jocs de convivència. 

Gràcies a l’AMPA per torrar les castanyes i a la Maria Castanyera per la seva 

presència. 

APOSTEM PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE 

Aquesta setmana hem instal·lat un aparcabicis i un aparcapatinets al pati interior. 

D’aquesta manera, l’espai queda més ordenat i els vehicles més segurs. 

Venir a l’escola amb patinet o bicicleta és un benefici per triplicat: 

 Menys contaminació 

 Menys transit 

 Més saludable 

 

 

Confinament en 
família FAQS – 
“gencat.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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