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EL DIA DIFERENT
Els nens i nenes d'EPO van
participar el dia 11 d'octubre en les
activitats programades del Dia
Diferent. En aquesta jornada, els
alumnes i els seus mestres
gaudeixen d'un dia de convivència
per treballar, a través del joc, els
valors del nostre caràcter propi.
Enguany, vam repetir l'organització
de l'any passat: es va sortir per
cicles a un lloc proper per fer les
activitats lúdiques. Vam dividir el
cicle en quatre grups, formats per
alumnes de totes les classes. El
cicle inicial va anar al parc del
pavelló; el mitjà, al parc del Temple
i el superior, a ca l'Abril.
Des de l'ARLEP es va proposar el
valor de l'ALEGRIA i l'equip de
Pastoral va idear unes activitats
amb cada una de les lletres de la
paraula per acabar formant un
acrònim.
Va ser un Dia Diferent per gaudir
de la companyia dels companys i
de la caminada.
CASTANYADA A L'ESCOLA
El 31 d'octubre, vam celebrar la
Castanyada a l'escola.
Cada etapa es va organitzar la
jornada.
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Educació Infantil
E l s m e n u ts d e l ' e s c o l a v a n
sortir a estirar les cames, en la
seva Passejada de Tardor. Els
de P3 van anar a esmorzar a
la Rectoria Vella, i els de P4 i
P5, al bosc. Un grup d'alumnes
de 6è d'EPO va col·laborar
a m b e l s m é s m e n u ts e n e l s
tallers organitzats dels Follets
de Tardor.
A la tarda, van rebre la visita
de la Castanyera que els va
oferir unes castanyes per
berenar. Agraïm la col·laboració
de la mare Sandra Albert.
Educació primària
La tarda de castanyada va
començar amb els tallers de
decoració de tardor. L'interior
de les aules i les finestres van
acabar tenyits dels bonics
colors de la temporada.
Tot seguit, i per acabar el dia,
què millor que un berenar de
castanyes, torrades per
membres de l'AMPA i pares
col·laboradors? Els agraïm la
dedicació de cada any.
Educació secundària
Vam celebrar la festa de tardor
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fent cames per la natura als
voltants de la nostra vila. Vam fer
una sortida a peu de tot el dia,
aprofitant el bon temps. Ens vam
admirar plegats de les tonalitats
rogenques, taronges, grogoses i
marronoses del nostre paisatge
espectacular.
Els alumnes de 1r van caminar
fins a Olzinelles; els de 2n van
anar al Dolmen de Pedra Gentil
de Vallgorguina i els de 2n cicle
(3r i 4t) van poder triar una ruta
curta (Sta. Magdalena, Castell de
Montclús i St Esteve) o una de
llarga (Fontmartina).
A les 5 de la tarda, ens vam
retrobar tots al pati havent
compartir la jornada amb
companys i professors.
Tots els grups van valorar molt
positivament la completa jornada
d'excursions.
PREGÀRIES
Aquest mes d'octubre, vam començar
les pregàries voluntàries adreçades als
alumnes.
En efecte, els infants de l'EPO que ho
desitgen es troben cada últim dimecres
de mes a la capella a les 14.15. Pel
que fa a l'ESO, els joves es reuneixen
els dijous durant els deu minuts de
reflexió del matí.
Es tracta de compartir una estona la
dimensió transcendent del nostre
caràcter propi, lligada fortament amb
els valors humans i quotidians. Un grup
de mestres i professors s'encarrega de
conduir les trobades que volen ser el

màxim de participatives per part de
l'alumnat.
LOTERIA
L'AMPA de l'escola ha reservat el
número 23690 per la loteria de
Nadal. El podeu comprar sense
cap
cost
addicional
a
l'Administració número 1 de Sant
Celoni, al carrer Sant Josep, 22
(telèfon 93 867 13 85). La venda
va començar el dia 1 d'octubre i
s'allargarà fins al 12 de desembre
o fins a exhaurir existències. No
us podeu quedar sense numéro
de loteria, aquest any que segur
que ens toca!
3a FESTA DE HALLOWEEN
El divendres 27 d'octubre,
l'alumnat de 6è d'EPO i d'ESO
van poder passar-s'ho de por a
la 3a Festa de Halloween,
organitzada per l'AMPA del centre
i gratuïta per a les famílies que en
formen part. A partir de 2 quarts
de nou i fins a 2 quarts de 12 es
v a n v e u r e d e s f i l a r p e l pa t i d e
l'escola un munt de disfresses ben
divertides i originals. El ball i el
pica-pica van acompanyar els nois
i noies que van poder passar por
atrevint-se a circular pel Túnel del
Terror que hi havia instal·lat al
pati d'educacó infantil.
TAST DE VINS
El divendres 3 de novembre, els
socis de l'AMPA de l'escola van
poder gaudir d'una activitat
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gratuïta: un taller de tast de vins.
Les places van ser limitades i els
participants van degustar diferents
tipus de vins mentre n'aprenien
les característiques.
CANVIS EN L'EQUIP DOCENT
Hi ha hagut dos canvis en l'equip
de docents en aquest mes. L'Anna
Lorente, mestra d'educació física
de l'EPO, va ser baixa voluntària
i va ser substituïda pel mestre
Jordi Planas; i la mestra Berta
Martín va ocupar la vacant de la
mestra d'educació infantil Elena
Muelas, que també va ser baixa
voluntària.
Estem molt agraïts als dos docents
que han deixat el centre per la
seva dedicació i donem la
benvinguda als altres dos, que ja
coneixem d'altres substitucions al
claustre de l'escola.
COMPROMÍS DE LES FAMÍLIES
A l'escola creiem en l'aprenentatge
global dels infants i adolescents
i amb la implicació de les seves
famílies. Per aquesta raó, el
nostre projecte de centre aposta
no només pel treball curricular
obligatori, sinó també i molt
especialment per tots els
projectes que s'organitzen fora
d'aquest currículum, com poden
ser l'Agrupament EROL, les
activitats extracurriculars, la
celebració de les tradicions i dels
calendaris litúrgics, la participació
en diversos certàmens.

I en aquest sentit us engresquem
a entrar a formar-ne part per
compartir-ho amb els vostres fills.
És una llàstima que, hi hagi hagut
una mínima resposta de les
famílies a les darreres convocatòries de la nostra Colla
Gegantera. Per engrescar-ne
d'altres a recuperar-la es va fer
arribar una circular a infantil i als
cicles inicial i mitjà d'EPO. Val la
pena implicar-se!
Igualment, el grup FEAC (FamíliaEscola Acció Compartida) va
anul·lar la seva primera trobada
el 27 d'octubre per poca
assistència. El FEAC és un espai
enriquidor de debat entre familiars
i docents que ens apropa i ens
ajuda en la formació dels vostres
fills i nostres alumnes.
I també ens fem ressó de la
darrera assemblea de l'AMPA, on
només van assistir unes 9 famílies.
La Junta va fer oficial el
nomenament de la nova
presidenta, la senyora Elisabet
Clapés. La nova Junta traspua
il·lusió i moltes idees en benefici
dels alumnes. Us animem a donar
suport a l'Associació que treballa
per als vostres fills i filles.
PRÀCTIQUES
Donem la benvinguda als alumnes
en pràctiques. Esperem que es
trobin a gust en el claustre i els
desitgem bona feina:
La Mar Peula (3r any del grau
d'Educació Infantil a Blanquerna),
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amb la tutorització de la mestra
Montse Sala (P5 B).
La Laura Forns (3r any del grau
d'Educació Primària en anglès a
Blanquerna), amb la mestra Imma
Negre (1r EPO A).
La Raquel Pagès (4t any del grau
d'Educació Primària en anglès a
Blanquerna), amb la mestra
Teresa Lozano (4t EPO B).
L'Oriol Menchén (3r any del grau
d'Educació Primària en anglès a
Blanquerna), amb la mestra Tània
Peña (5è EPO A).
SORTIDES
P3: Sortida a can Montcau. La Roca
del Vallès. 26 d'octubre.
P4: Sortida a can Clarens. Vallgorguina. 27 d'octubre.
P5: Sortida a can Canadell. Calders.
29 de setembre.
1r EPO: Sortida a la Fundació AlíciaMont Sant Benet. Sant Fruitós de
Bages. 27 d'octubre.
4t EPO: Sortida al Pèndulum. Fogars
de Montclús. 20 d'octubre.
5è EPO: Jornada d'orientació (5è d'EPO
de les escoles de Sant Celoni), a les
pistes d'atletisme. 25 d'octubre.
6è EPO: Xerrada de vacunes. 2 d'oct.
Conv. a La Farga. Campins. 5-6 d'oct.
1r ESO: Convivències a Sant Martí de
Sesgueioles. Participació al FEM XAS.
25-26 d'octubre.
2n ESO: Convivències a St. Martí de
Sesgueioles. 26-27 d'octubre.
3r ESO: Convivències a Can Putxet.
Sant Celoni. 5-6 d'octubre.
4t ESO: Convivències a l'Aula de Natura

La Salle. Bagà. 5-6 d'octubre.
FORMACIÓ
Martí Ninou. Reunió de
coordinadors del Projecte FAIG.
La Salle Manlleu. 9 d'octubre.
M. Àngels Laparte, Raül Garcia,
Àlex Pereira, Xavi Català,
Montse Sala i Elisabeth
Pantebre. Reunió d'equips
directius. Campus La Salle.
Barcelona. 7 d'octubre.
Anna Mora. Espai de Benvinguda.
Campus La Salle. BCN. 7 d'oct.
Xavi Català. Reunió de
coordinadors TAC. BCN 11 d'oct.
Elisabeth Pantebre. Reunió caps
d'estudis EPO. BCN. 17 d'octubre.
Àlex Pereira, Marçal Tobias i
Xavi Català. Reunió de Servei
Comunitari. Mataró. 27 d'octubre.
CONDOL
Fem arribar el condol a la família
d'en Marcel Morales (1r ESO B)
per la mort de les seves àvies, les
s e n y o r e s Te r e s a T i m o n e d a i
Josefina Arévalo.
CALENDARI NOVEMBRE 2017
1 : Festiu (Tots Sants).
1 0 : Test Psicotècnic a 2n d'ESO.
11 : Trobada ÀGORA. L. Salle Manresa.
12:
12 Túnel del Terror. Agrup. EROL
13:
13 Festiu (Festa Major de Sant Celoni).
17:
17 Pols Solidari. Projecte de PROIDE.
18-19:
18-19 Trobada La Rajola. Sant Celoni.
21-23:
21-23 Menjador obert. EI (21) / EPO
(22) / ESO (23).
24: Encesa Solidària. Plaça de la Vila.

