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Des de l’escola Sant Gabriel us volem donar la més 

cordial benvinguda a aquest nou curs .  
 

 

 

 

 TOTS FEM ESCOLA  

BUTLLETI INFORMATIU SETMANAL 

INFO NÚM 1  DATA 08-09-2022 

 

 

  

EXTRAESCOLARS 2022-23 

Us ajuntem l’oferta inicial de les extraescolars d’aquest curs escolar. Si alguna família n’està interessada o necessita 

més informació ho ha de comunicar a secretaria (secretaria@sgripollet.org). L'inici de les activitats, si hi ha un mínim 

d’alumnes inscrits, està prevista per la primera setmana d’octubre. 

 

 

EXTRAESCOLARS  
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ENTRADES I SORTIDES 
Us donem la benvinguda al nou amb molta il·lusió i ganes de compartir-lo amb vosaltres. 
Des de l’escola som conscients del canvi que ens suposa a tots plegats adaptar-nos al canvi de protocol d’entrades i 
sortides. A mida que anem funcionant, anem valorant les possibles opcions de millora per tal de fer aquestes sortides 
de manera més organitzada. Tot just acabem d’iniciar el curs i és normal que les coses no rutllin com de ben segur que 
ho faran més endavant. Donem-nos temps i tinguem paciència. 
 

INFANTIL 
 
Ja sabeu que l’arribada a l’escola els petits del Parvulari arriben acompanyats per vosaltres fins al pati de dalt on els 
esperen les mestres. Us convidem a fer el comiat a dins del pati, així deixem lliure l’espai del replà per poder pujar i 
baixar les escales respectant els sentits de circulació: Pugem per la barana de la paret i baixem per la part interior de la 
dreta. 
La recollida la feu a dins de les classes. 
 

PRIMÀRIA 
 
Us demanem que estigueu alerta en el moment de les sortides no avançant-nos massa fins arribar a la porta, doncs 
així deixem més espai visual tant per a vosaltres com per als mestres. 
També tinguem cura de respectar l’espai designat pels cursos, recordem que la línia blava situada a la porta que toca 
la paret dreta és l’espai  pel Cicle Inicial, i la zona de la  línia blanca situada a la porta de la banda esquerra, més a prop 
de Secretaria, és per on surt Cicle Mitjà i Superior. 
Si la o el mestre que surt, no és el del vostre curs, donar prioritat a les famílies que pertoquen. 
Moltes gràcies famílies per la vostra col.laboració i puntualitat.  
  
TREBALLEM PLEGATS I AMB RESPONSABILITAT! 

 

 

 

E. INFANTIL/PRIMÀRIA 
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RELLEU CAP D’ESTUDIS ESO. El professor Albert Véliz agafa el relleu del professor Israel Julían en la tasca de 

cap d'estudis ESO. Voldriem agrair la magnífica tasca portada a terme per l’Israel durant tots aquests anys i li 

desitgem sort i encerts en aquesta nova etapa a l’Albert. 

 

REUNIONS FAMÍLIA-ESCOLA 

El proper dia 4 (1r i 2n d’ESO) i el dia 5 d’octubre (3r i 4t d’ESO) es duran a terme les reunions d'inici de curs amb 

els tutors-es dels vostres fills i filles. L'inici de les reunions serà a les 18 hores. Entrada pel carrer Nord. 

 

CHROMEBOOKS 1r ESO 

Hem començat a repartir els Chromebooks a 1r d’ESO. El proper dia 13 d’octubre a les 18 hores realitzarem una 

reunió on  s’informarà sobre diferents aspectes relacionats amb l’ús del dispositiu, l’assegurança,... Entrada pel 

carrer Nord. 

 

 

 

 

 

Us recordem que el termini per presentar la sol·licitud  individuals del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per 

alumnes amb necessitats especifica de suport educatiu és el dia 30 de setembre del 2022. Part de la documenta-

ció ha de ser completada per l’escola i serveis educatius. Per tal de disposar de temps per emplenar els docu-

ments caldria que presenteu la sol·licitud a l’escola com a màxim el dia 23 de setembre.  

 

Us adjuntem l’enllaç a la pàgina del Departament d’Ensenyament on trobareu la informació sobre els tràmits a 

realitzar per tal de demanar l’ajut.  

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE  

 

Per qualsevol aclariment estem a la vostra disposició. 

 

 

 

E. SECUNDÀRIA 

D. Orientació 
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AFA 

Benvingudes famílies, alumnes, professorat i personal de suport de l'escola !!! 
 
 
Comencem un nou curs amb molta energia, amb moltes ganes de treballar i amb molta il·lusió en els nous projectes 
que tenim projectats per fer molt millor l'estada de les nostres filles i fills a l'escola. 
 
 
I per a presentar-vos totes aquestes propostes, per conèixer el nou equip de la junta directiva (atès que enguany hi ha 
renovació de càrrecs) i poder tancar el curs 2021/2022, us convoquem a l' Assemblea General Ordinària de l'AFA Sant 
Gabriel el proper dijous 22 de setembre a les 20h al teatre de la nostra escola. 
 

 
 
 
 Assemblea General Ordinària 

  
 
 
 
Dijous 22 de setembre 
  
 
20h 
 

 
 
 
Recordeu que si voleu formar part de l'equip de treball de l'AFA, si voleu presentar-vos als càrrecs de la junta directiva, 
si voleu ser persones col·laboradores per a ocasions especials... ens podeu contactar a través del correu electrò-
nic afa@sgripollet.org i a través del nostre Instagram @afa_sgripollet 
 
 
 
Us recordem també que per tal de fer realitat les celebracions de les diverses diades adreçades a totes i tots els alum-
nes (Castanyada, Nadal, Sant Jordi, Sant Lluís...) tots els projectes que estan previstos com millores de les ins-
tal·lacions,  tallers adreçats a l'alumnat i famílies, activitats lúdiques com a col·laboracions en accions solidàries, la festa 
de fi de curs etc... és imprescindible la vostra participació, la vostra ajuda i suport. Sense la col·laboració de les famílies, 
els projectes no es podran fer realitat. 
 
 
 
Des de l'equip humà de l'AFA us desitgem un molt bon curs 2022/2023 ple de noves emocions, d'il·lusions, d'aprenen-
tatge i sobretot de respecte i tolerància! Comencem! 
 

mailto:afa@sgripollet.org
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Els nens i els nenes que es queden al menjador ja poden començar a portar el necesser amb el raspall i la pasta de 

dents per fer una bona higiene dental després de dinar. 

Els alumnes que es quedin de forma esporàdica al menjador, ho han de comunicar a secretaria o a través de l’a-

genda al seu tutor-a abans de les 10 hores. Per altra banda, necessitem que tots els alumnes amb intoleràncies o 

al·lèrgies alimentàries facin arribar als tutors un certificat mèdic on aparegui aquesta informació.  

 

 
 
 

Us volem Informar que la setmana vinent us cobrarem el rebut del mes de setembre. Els propers rebuts es passa-

ran pel banc entre el dia 2 i 5 de cada mes. Les famílies que pagaven per finestreta hauran de fer transferència 

bancària al número de compte de l'escola cada mes. En el concepte indiqueu nom i cognoms de l'alumne, curs i 

mes del rebut. Tothom tindreu el rebut mensual a l’ ALEXIA per poder consultar l'import exacte. 

Aquest mes veureu reflectit en el rebut els conceptes de natació i sortides escolars. Els alumnes fixes de menjador 

del mes de setembre també se’ls hi facturarà aquest servei. 
ES81 2100 0289 2502 0002 0918 (número de compte de l’escola). 

 

 
 
 
L’horari d’atenció al públic és de 9h a 13.30h i de 15h a 17.30. L’horari de venda d’uniformes és dimarts de 9.30h 

a 12h i de 16h a 17 i els divendres de 16h a 17.45h. 

 

 

 
L’escola segueix treballant amb el centre de salut Medico Centro on les famílies de l’escola tenen un accés 

il·limitat mitjançant videoconferència a un metge. Les especialitat són: Medicina, pediatria, psicopedagogia, logo-

pèdia i psicologia. El servei és per a tots els membres de la família.  Properament, us enviaren un document on les 

famílies que encara no s’hagin pogut fet es registrin. 

Per altra banda us recordem que encara és obligatori que portin mascareta els nens/es que tinguin 6 anys o més, 

quan s’han de desplaçar en autocars. 

ADMINSTRACIÓ 

AGENDA  

mes dia hora etapa activitat  

OCTUBRE 

 

 

 

 

23/9  TOTS Data límit per presentar les beques del Ministeri d’Edu-

cació per alumnes NEE. 

4 i 5  ESO Reunions de tutors amb famílies 

13  1r ESO Reunió funcionament dels Cromebooks 

SECRETARIA  

MENJADOR SALUT I ESCOLA 

SALUT I ESCOLA 


