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ADVENT
L'1 de desembre van iniciar el temps
d'Advent amb la bona notícia de la
creació de l'Agència Good News.
Amb alegria, ens preparem per
l'arribada de Nadal. Aquest estat
d'ànim engrescat sorgeix d'intentar
fer bé les coses, ajudar i estimar
els altres. L'agència Good News va
contractar els alumnes com a
periodistes per tal de descobrir els
signes positius al nostre voltant. Els
quatre grans titulars que sota els
quals estaven dividides les
reflexions del dia van ser: Vetlleu!
Prepareu els camins, Testimonis de
la llum i Ell és amb tu.
El Nadal no ha de representar el
consumisme i les desigualtats, sinó
tot al contrari, l'amistat, la
responsabilitat, els somnis, la il·lusió,
la fe, la solidaritat i els projectes
comuns.
Advent a La Salle Premià
Els membres de la comunitat
educativa que ho van desitjar es
van traslladar a La Salle Premià per
celebrar plegats, com ja és tradició
des de fa un munt d'anys, l'arribada
del Nadal. Ens vam aplegar més
de 80 persones en la cerimònia en
què van renovar el seu compromís
com a Associats de la Missió
Educativa Lasal·liana l'exalume
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Ernest Casaponsa i tres companys
més, la Núria, la Noemí i en Ricard
Va ser una pregària emotiva a la
capella i, tot seguit, un piscolabis
ben bo que ens va oferir l'ocasió de
compartir un estona per desitjarnos bones festes.
ENS VAM ESCAPAR!
El dissabte 2 de desembre, un
nombrós grup de membres de la
comunitat educatva de l'escola ens
vam animar a participar en un
Scape Room. Es tractava de posarnos a prova per veure si érem
capaços d'escapar-nos d'un
psiquiàtric, d'una presó o d'una
casa de mafiosos tot fent anar
el magí.
Vam acceptar el repte!
Després de la divertida tensió
acumulada durant l'hora tancats a
les respectives sales, vam trobar
les claus per a les sortides, alguns
més justos que els altres...!
En qualsevol cas, ens vam posar a
prova entre rialles, col·laboració i
raonaments.
I per acabar bé l'activitat, què millor
que compartir la taula per dinar
plegats i fer-nos partíceps de les
sensacions viscudes?
Va ser una molt bona pensada fer
una activitat conjunta per fer una
bona pinya!
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PORTES OBERTES
El dies 13 (ESO), 14 (EPO) i 15 (EI) de
desembre, l'escola va obrir als familiars
la possibilitat d'entrar al centre per
assistir en directe a les classes en
uns horaris determinats. Acompanyats
per un representant del claustre, van
fer un recorregut per l'etapa i van poder
entrar a les aules mentre s'estava
desenvolupant l'activitat pertinent.
D'aquesta manera, els pares i mares
coneixen de més a prop els espais per
on es mouen els seus fills i filles i la
feina que fan diàriament.
NADALES AMB SWING
Els alumnes de l'Escola de
Música La Salle de 1r, 2n i 3r
d'EPO van cantar les Nadales amb
swing que havien preparat a
l'auditori del Conservatori del
Liceu de Barcelona, el dissabte
16 de desembre.
Les famílies, que estaven hi
convidades, van gaudir de la
cantada dels nens i les nenes. Els
felicitem per la gran actuació coral
i els animem a continuar amb
empenta i il·lusió.
NADAL A L'ESCOLA
Ed. infantil i cicle inicial EPO
Els més menuts del centre viuen
amb il·lusió la preparació de les
festes. Cada dia arriba una
sorpresa que els fa emocionar.
Com per exemple, el dimarts 19
de desembre van rebre la visita
del patge dels Reis d'Orient que
els va recollir les cartes que ja

havien preparat amb les mestres
per entregar-les als Reis.
El tió, ben abrigat per no tenir
fred, es va passar la darrera
setmana al capdamunt de l'escala
del vestíbul tot menjant galetes i
fruita que es cruspia durant la nit.
Havia d'estar ben alimentat per
poder cagar el dia 18 (EI) i 20
(cicle inicial) de desembre.
L'AMPA va fer possible aquesta
activitat amb la seva contribució
econòmica.
Nadales per a tothom
El dia 20 a la tarda els alumnes
d'infantil van oferir a les famílies
un concert de nadales a l'Ateneu
de Sant Celoni. Vetits de pastorets
i pastoretes, van fer gaudir pares,
mares, avis i iaies!
Concurs de postals de Nadal
E n g u a n y, l ' A M PA v a p r o p o s a r
aquests concurs a tots els alumnes
del centre, des d'educació infantil
fins a secundària.
La imaginació va començar a picar
a la porta dels nens i nenes que
van presentar les seves creacions
fins al dimecres 13 de desembre.
I vau poder veure-les exposades
al passadís del costat d'administració del 14 al 22 de desembre.
Ambientació
La decoració nadalenca no podia
faltar a l'escola, alegrant les
finestres del centre.
Els membres de la comunitat
educativa vam guardar els nostres
millors desitjos, en una caseta de
papiroflèxia que vam penjar de
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l'arbre de Nadal instal·lat a
l'entrada de l'escola, al costat del
tradicional pessebre que ens
recorda el naixement de Jesús.
Pregàries de Nadal
Els nens i nenes d'educació
infantil van fer una prègària a la
capella el 19 de desembre a la
tarda.
Els alumnnes d'EPO i d'ESO,
convertits en periodistes, van
culminar la seva tasca professional
els dies 18 i 19 quan es van trobar
per cursos a la capella de l'escola
per explicar i compartir les bones
notícies que havien recollit durant
el temps de l'Advent.
La família, els amics, la solidaritat,
el respecte, la tolerància i la pau
entre els homes remouen les
nostres consciències i ens
agradaria poder anunciar-ne molt
bones notícies.
Darrer dia
El darrer dia abans de plegar és
molt especial a l'escola i es
respiren Nadal i vacances. És una
jornada de germanor per compartir
amb les classes agermanades.
Enguany, els més grans van baixar
ajudar els més petits a fer una
nadala conjunta. Mentrestant,
s'anaven fent unes divertides
fotografies per grups.
L'hora del pati d'aquest dia és
esperada per tota la mainada
perquè els membres de l'AMPA
ens preparen una deliciosa
xocolata desfeta amb melindros
que ens mengem tots plegats.

SOPAR DE NADAL
El dimecres 20 de desembre, els
membres de la comunitat
educativa vam compartir un sopar
a l'escola, elaborat per nosaltres
m a t e i x o s . To t h o m h i v o l s e r
present: membres de PAS, de
l'EROL, de l'AMPA i el claustre
de professors. És una ocasió
perfecta per desitjar-nos Bon
Nadal i passar una estona distesa
amb bona companyia. Enguany
vam organitzar un joc molt divertit
que posava a prova el
coneixement de tots els membres
entre rialles i sorpreses.
CLAUSTRE COM. EDUCATIVA
El dimecres abans del sopar, vam
fer el claustre final del 1r
trimestre. La reunió conjunta de
tot el claustre ens permet fer
balanç de totes les activitats
realitzades fins aleshores i animarn o s a c o n t i n u a r a m b e m p e n ta
després de les vacances, tot
plantejant-nos nous reptes.
SORTIDES I ACTIVITATS
P5: Concert de nadales a la Residència
geriàtrica Verge del Puig. 18 de des.
6è EPO: Test psicotècnic a l'escola. 12
de desembre.
5è EPO: Activitat proposada per
l'Ajuntament de St. Celoni. Posa't al
meu lloc. Conscienciació a l'escola
sobre la discapacitat física. 15 de des.
1r ESO: Activitat de servei. Cantada de
nadales al Centre Neurològic Baix
Montseny. 19 de desembre.

www.lasallesantceloni.cat
Sant Celoni

ENHORABONA!
Felicitem la mestra M. Àngels
Amenàbar per la seva tasca a l'escola.
Vam celebrar els seus 25 anys de
dedicació docent amb un sopar al
menjador del centre el dia 15 de
desembre. La seva família, la direcció
del centre i els companys de la
comunitat educativa la van acompanyar
en aquesta data tan assenyalada.
FORMACIÓ
M. Àngels Laparte. Reunió de directors
de Col·legis i Com. St. Martí. 5 des.
Natàlia Puigdefàbregas. Curs sobre
DEA. Detecció, diagnòstic i intervenció
a l'aula i a casa. Barcelona. 16 de des
NAIXEMENTS
Felicitem la família de la Clàudia
i l'Eduard Méndez (P3 A i 3r EPO
A) pel naixement del seu germà
Èrik.
ACTIVITATS DE L'AMPA
Mega Paintball
L'Associació de Mares i Pares del
centre va proposar als alumnes
de 6è d'EPO i ESO una divertida
sessió de Paintball a can Putxet.
El dissabte 10 de desembre, a les
10 del matí, tenien una cita per
passar-ho bé. Per a les famílies
sòcies de l'AMPA no va suposar
cap cost econòmic.
Sessió de cuina
Una altra activitat organitzada va
ser la sessió de cuina de Nadal
gratuïta per als seus membres, el
dia 1 de desembre . El cuiner que

va oferir la formació va ser
l'exalumne i pare del centre Dani
Hoyo.
Tió gegant
El diumenge dia 17 de desembre,
un Tió gegant es va presentar al
pati de l'escola! Per tant, els nens
i les nenes des de P3 fins a 5è
d'EPO el van fer cagar i van fer
també uns tallers de manualitats.
Us animem a fer-vos socis de
l'Associació per gaudir de les
activitats que es preparen per als
alumnes i per a les famílies.
VISITES
El 4 de desembre, per canviar
impressions sobre el funcionament
del centre, ens van visitar el
Germà Visitador Auxiliar Josep
Canal, la senyora Isabel Soler,
delegada de Formació i Identitat i
el senyor Jordi Jové, director de
la Xarxa d'Obres Educatives L. S.
CALENDARI GENER 2018
8 : A les 9, comença el 2n trimestre per
a totes les etapes (EI, EPO i ESO).
1 5 - 1 9 : Sessions d'avaluació a
Educació Infantil.
19:
19 2a Trobada del FEAC. 21.30h.
3 0 : DENIP (Dia Escolar de la No
Violència i la Pau).

DESITGEM QUE COMPARTIU
MOLTS MOMENTS BEN ESPECIALS
AMB LA FAMÍLIA I ELS AMICS
AQUEST NADAL!

