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LA COLLA, RENOVADA
Estem contents d'anunciar-vos que
la nostra Colla Gegantera ha iniciat
una nova etapa. Ja el 14 de
desembre passat van celebrar la
primera reunió. Es va constituir la
nova Junta i es van definir les
sortides dels Gegants i les activitats
per a les famílies. Bona notícia!
1r DIA DEL MESTRE
El dilluns 29 de gener, el nostre
claustre estava una mica
revolucionat per l'activitat
organitzada per aquella tarda.
No n'hi havia per menys!,
perquè en el 1r Dia del Mestre,
tots els docents del centre ens
vam posar a la pell d'un nostre
company i vam haver de
substituir-lo en les funcions a
la seva aula.
Vam designar les classes que
ens tocarien per rigorós
sorteig. Efectivament, les
boles d'un simple bingo en
directe en l'últim claustre abans
de Nadal ens van ajudar a
adjudicar cada docent als seus
nous alumnes per una hora.
Així doncs, els noms de tot el
claustre de La Salle Sant
Celoni de les tres etapes
(infantil, primària i secundària)
giravoltaven plegats dins del
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bombo esperant destinació.
Sorpresa rere sorpresa, tots els
noms van resultar aparellats
amb una aula. Amb el veredicte
a la mà, i entre rialles, ens
preguntàvem com resoldríem
l a d i f í c i l ta s c a d e g u i a r u n s
alumnes en una especialitat i
una etapa que no eren les
nostres. Molts de nosaltres vam
obrir uns ulls com taronges!
Quin cangueli! Seria una
divertida manera de posar-se
al lloc d'un altre docent i valorar
les diferents feines.
Les famílies estaven informades d'aquesta activitat i el
dilluns en qüestió el
nerviosisme era palpable.
Només el rebaixavem perquè
el company a qui substituïem
ens
havia
passat
la
programació del dia i unes
pautes i consells per a superar
la prova.
Les valoracions posteriors van
ser molt positives. Aquest
intercanvi entre els membres
del claustre va ser enriquidor
per als docents, però també per
als alumnes que van viure en
primera persona que els seus
mestres es posessin a la pell
d'un altre, encara que només
fos per dues hores.
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EL DENIP
El dia 30 de gener a la tarda vam
celebrar a l'escola el DENIP (Dia
Escolar de la No Violència i la
Pau).
Malauradament, la nostra era
m a t e r i a l i s ta s o v i n t p r o p o s a u n
model de desenvolupament que
afavoreix l'explotació dels països
més pobres del planeta. La
solidaritat i la justícia social es
deixen de banda. Amb les
activitats proposades per a aquest
dia volíem fer reflexionar els
alumnes de tota l'escola.
Demanàvem la seva implicació per
adonar-se de les injustícies i no
restar impassibles. La meva
responsabilitat, la nostra
alegria, lema del curs, ens van
ajudar a trobar les accions per fer
un molt millor i més just per a
tothom.
Es va visionar un vídeo amb un
diàleg posterior amb els tutors.
Tot seguit, vam baixar al pati per
fer grups barrejats entre els
alumnes de la mateixa etapa. Els
membres de cada grup debatien
què podien aportar a nivell
personal per al bé comú. Cada
etapa representava una comunitat:
EI, la classe; EPO, el municipi i
ESO, el món. A més, els
participants van anar teixint una
teranyina amb un cabdell de llana,
sostinguda per a tots d'igual
manera perquè es mantingués.
Tots som importants i les nostres
decisions o implicacions

beneficien o fan trontollar els
altres.
La tercera part, un cop més amb
els tutors a l'aula, es van debatre
les accions de la tarda i es va
construir un puzzle on tothom va
haver de col·locar una peça fins
arribar a la darrera que el tutor
s'havia guardat a la butxaca i
sense la qual no es podia
completar el puzzle.
EL CLAIM
Sota l'eslògan del CLAIM, us convidem
a visionar el vídeo Mira més enllà
penjat al You Tube per descobrir la
identitat que compartim totes les
escoles La Salle, compromeses amb
les persones. Mirem més enllà del
col·legi, de la innovació pedagògica,
de l'alumne, de les assignatures, dels
professionals, de l'espai escolar, de les
activitats extraescolars, de les fronteres,
de les activitats de pastoral, de les
responsabilitats compartides i del
present amb l'únic objectiu de donar
una formació integral als nostres
alumnes. I això es concreta amb les
múltiples activitats realitzades, els
projectes engegats i el dia a dia al
centre dels quals aquest Full
Informatiu us en fa partíceps mes rere
mes, com en aquesta ja 182a edició.
NEGRE SOBRE BLANC
Els alumnes de secundària van
plasmar les seves idees, imaginació i
sentiments en les creacions literàries
per participar en el 12è Premi Sambori
Òmnium de Narrativa Escolar. El
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certamen està dividit en 13
demarcacions que comprenen diverses
seus territorials. La nostra demarcació
és la Serralada Litoral que engloba les
seus de Badalona-Barcelonès Nord,
Vallès Oriental i Maresme.
Només es poden presentar tres
redaccions per cada categoria (1r i 2n
cicle). Finalment, han estat escollits per
prendre-hi part, els treballs d'Oriol
Natal, Nona Genís i Aina Macias (2n
ESO); i els d'Alba Retamal (3r ESO),
Eduard Sánchez i Àlex Jurkiewicz
(4t ESO). Els desitgem molta sort!

SORTIDES I ACTIVITATS
1r EPO: Revisió odontològica. 18 de
gener.
3r EPO: Revisió odontològica. 11 de
gener. Visita a la Fundació Alícia-Mont
St. Benet. St. Fruitós de Bages. 25 g.
6è EPO: Administració vacunes
papil·loma, hepatitis i varicel·la. 17 de
gener. Lliurament informes psicotècnics.
22 de gener.
4t ESO tecnològic: Sortida a la UPC
(Universitat Politècnica de Catalunya)
Manresa. Activitat de robòtica. 22 de
gener.

BERENAR A L'ESCOLA
Us informem d'una novetat: els
divendres 2 i 16 de febrer, 2 i 16 de
març i 6 i 20 d'abril trobareu una parada
de venda de berenars a la porta
d'entrada al pati de l'escola. Forma part
del projecte FAIG d'un grup d'alumnes
de 4t d'ESO (APS: Aprenentatge i
Servei). El seu objectiu és recaptar
uns quants diners per poder fer difusió
del musical que estan preparant i que
representaran el 18 de maig.
D'aquesta manera, podeu col·laborar
en un projecte dels alumnes a la vegada
que compreu el berenar a la tarda. Hi
trobareu entrepans, fruita, magdalenes,
pastissos i altres dolços. Com veieu,
n'hi haurà per a tots els gustos!
Aprofiteu-ho!

ACTIVITATS DE L'AMPA
Premis de les postals
Les creacions dels alumnnes
exposades al pis inferior de l'escola
abans de les vacances de Nadal
posaven una nota de color i alegria al
passadís. L'AMPA va valorar-les i en
va escollir algunes que van merèixer
la distinció especial del 1r premi, tot i
que totes van rebre un diploma per
participar per la gran qualitat i
originalitat:
1r EPO A: Naroa Díaz.
1r EPO B: Mariona Castañeda.
2n EPO A: Mercè Fernández.
2n EPO B: Laia Manrique.
3r EPO A: Arnau Roura.
3r EPO B: Katia Partal.
4t EPO A: Martina Garcia.
4t EPO B: Sofía Castellanos.
5è EPO A: Quim Àlvarez.
5è EPO B: Ivet Rusiñol.
6è EPO A: Èrik Sanfeliu.
6è EPO B: Andreu Díaz.
1r ESO B: Jan Vela.

BENVINGUDA
Donem la benvinguda a l'exalumna
Glòria Blanché que es farà càrrec de
la substitució del mestre Vador Solanes
Bona feina!
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Regals imprevistos
L'AMPA de l'escola va fer possible que
passessin els Reis de l'Orient per als
alumnes de 3r a 5è d'EPO. L'Associació
va rebre de Ses Majestats uns lots de
llibres i jocs per a les aules que van fer
arribar als alumnes. Quina sorpresa en
arribar de vancances! Els Reis es van
recordar d'ells perquè segur que
s'havien portat molt bé! A gaudir-ne!
Tastet de formatges
El senyor Xavier Bordetas, especialista
en formatges i pare de la Mariona (1r
EPO B) i en Marçal (5è EPO B)
Bordetas va oferir a les famílies
membres de l'Associació un tast gratuït
d'aquest suculent producte.
La degustació va ser el divendres 12
de gener de 7 a 9 del vespre al
menjador de l'escola. Les places eren
limitades a 20 persones, per tant les
primeres inscripcions rebudes van
conformar el grup. Eventualment, si hi
ha molta demanda es pot mirar de
formar un altre grup. Aprofiteu les
activitats gratuïtes!
Els assistents al tast de formatges van
sortir molt satisfets d'aquesta
experiència gastronòmica.
FORMACIÓ
Tot el claustre del centre: Formació
a l'escola sobre les estratègies lectores
a càrrec de Maribel Almagro. 8 gener.
Claustre d'EPO: Continuació del curs
de formació sobre les estratègies
lectores, iniciat el 8 de gener. Un dijous
de cada dos fins al 3 de maig.
Esther Benito i Marta Albert. FEM
DANSA. Div. sessions fins al 15 març.

M. Àngels Laparte. Encuentro de
Directores del Distrito ARLEP. El futuro
es digital. Madrid. 24-26 de gener.
Xavi Català, Àlex Pereira i Marçal
Tobias. Formació sobre Servei
Comunitari, organitzat pel CRP.
Granollers. 30 de gener.
CONDOL
Transmetem el condol a les famílies
Estupiñá-Pacheco, RodríguezPacheco i Domènech-Pacheco per
la mort del senyor Jesús Pacheco, avi
d'en Roger (4t EPO A) i de la Txell
Estupiñá (6è EPO B); de l'Albert (1r
ESO B) i Alba Rodríguez (3r ESO B)
i d'en Pau Domènech (4t ESO A).
També el volem fer arribar al professor
Raül Garcia i a la seva família pel
traspàs del seu pare, el senyor Julio
Garcia.
I, finalment, el transmetem a la família
de l'Ángel Olmo, per la mort del seu
avi, el senyor Francisco Sánchez.
CALENDARI FEBRER 2018
2 : Concert Cors Solidaris. BCN
5-16:
5-16 Proves diagnòstiques 3r d'EPO.
6-7:
6-7 Competències bàsiques (4t ESO).
9 : Festa de Carnestoltes a l'escola.
12:
12 Festiu. Festa escollida pel Consell
Escolar Municipal.
13:
13 Test Psicotècnic a 2n d'EPO.
13-16:
13-16 Recuperacions de les assig.
pendents del curs passat (ESO).
14:
14 Dimecres de Cendra.
13, 15 i 16:
16 Informes 1a av. de P3.
19, 20 i 22:
22 Informes 1a av. de P4.
23, 26 i 27:
27 Informes 1a av. de P5.
24-25:
24-25 Trobada la Clau (EROL).

