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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. 
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EXTRAESCOLARS 
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E. I / E. P 

INFANTIL I PRIMÀRIA 
 
REUNIONS DE FAMÍLIES D’INICI DE CURS 

Aquest curs, estem encantats de tornar a rebre-us amb els braços oberts a les nostres aules que 
també són les dels vostres fills i filles. Aquest any, tornen les reunions de famílies de manera pre-
sencial! 
 
Les properes setmanes us donarem més detalls d’aquestes reunions, de moment anoteu-vos les 
dates! 
 
*P-3,P4 i P5 INFANTIL : DIMARTS 27 de setembre a les 18 hores. 
*1r i 2n de PRIMÀRIA: DIMECRES 28 de setembre a les 18 hores. 
*3r i 4t de PRIMÀRIA: DIMECRES 28 de setembre a les 19 hores. 
*5è i 6è de PRIMÀRIA: DIMARTS 27 de setembre a les 18 hores. 
   

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES Necessitem que tots els alumnes amb intoleràncies o al·lèrgies alimentàries facin 

arribar als tutors un certificat mèdic on aparegui aquesta informació 

 

 

 

 

 

 

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 

Ja hem reparat els Chromebooks a 1r d’ESO. El proper dia 13 d’octubre a les 18 hores re-

alitzarem una reunió on  s’informarà sobre diferents aspectes relacionats amb l’ús del 

dispositiu, l’assegurança,... Entrada pel carrer Nord. 

 

INFORMACIÓ INTERÈS A ALEXIA 

La setmana que ve començareu a rebre notificacions sobre absències, retards i 

altres informacions d’interès dels vostres fills i filles a partir de la plataforma 

Alexia. 

 

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES Necessitem que tots els alumnes amb intoleràn-

cies o al·lèrgies alimentàries facin arribar als tutors un certificat mèdic on apare-

gui aquesta informació 

E. SECUNDÀRIA 
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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. 

 

 

D. Orientació 
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Benvolgudes famílies. 

De nou encetem la nostra labor pastoral a l’escola per fer present en el 

dia a dia de l’escola, la naturalesa compromesa de la família Gabrielista 

formant i acompanyant als nostres nens i nenes, nois i nenes en el desco-

briment de la fe i els valors de la fe cristiana. 

 

Per començar, doncs, informar-vos que estan obertes les inscripcions per 

a tots aquells nens i nenes que vulguin preparar-se per la Catequesi de 

Primera Comunió a la Parròquia de Sant Esteve de Ripollet 

Les INSCRIPCIONS es duran a terme en les dates de continuació: 

 

 

1r Curs de catequesi: infants nascuts durant l’any 2014 

Inscripcions: Dimarts i dimecres, 27 i 28 de setembre 

Horari: 17:30 a 18:30 

Lloc: Despatx parroquial 

 

Cal portar: 

Llibre de Família o DNI del nen/a 

Partida de Baptisme (si està batejat fora de Ripollet) 

Preu d’inscripció al curs: 35 € (inclou el llibre) 

 

 

2n Curs de catequesi: infants nascuts durant l’any 2014 

Inscripcions: Dimarts i dimecres, 4 i 5 d’octubre 

Horari: 17:30 a 18:30 

Lloc: Despatx parroquial 

 

Cal portar: 

Llibre de Família o DNI del nen/a 

Partida de Baptisme (si està batejat fora de Ripollet) 

Preu d’inscripció al curs: 35 € (inclou el llibre) 

 

 

També comptem amb vosaltres per participar en les activitats obertes a les famílies que es duran a terme durant el 

curs. Us anirem informant. 

PASTORAL 
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AFA 

 
 
Benvolgudes Famílies: 

Hem començat amb la primera reunió de l'AFA, on donem la benvinguda a nous integrants, que ja han començat a ser 

partícips de noves idees i il·lusions renovades que ens ajuden a recordar el perquè som aquí. 

Recordem que el proper dijous 22 de setembre a les 20h se celebrarà l'Assemblea General Ordinària de l'AFA Sant Ga-

briel al teatre de la nostra escola. 

Encara esteu a temps 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 elec-

trònic afa@sgripollet.org i mitjançant el nostre Instagram @afa_sgripollet. 

 

Comencem el primer projecte amb l'artista Joan Turu. A través dels seus dibuixos, en Joan expressa com li agradaria 

que fossin les coses. Al seu món, paraules com respecte, empatia, solidaritat i, sobretot, amor, són presents en el dia a 

dia. 

Quan hi va, s'impregna de l'escola per captar el missatge que volen transmetre, "l'ànima de l'escola", i plasmar-ho en 
una paret. Els infants ho viuen amb agraïment, participen i hi diuen la seva. 
Un dia, un nen li va demanar per què no pintava pestanyes als nens i sí a les nenes, i es va adonar que era fruit 
dels seus propis estereotips. Ho va canviar. 
 
"Per mi, el valor de pintar l'espai públic és posar l'art i la cultura al carrer, i omplir de vida els espais. El meu somni és 
una escola en la qual tots els infants i mestres es pintin a ells mateixos, agafats de la mà, en un mural que faci la volta 
al pati." 
 
Simulació de com pot ser el nostre pati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a família, formes part de la vida dels teus fills 

Com a AFA, formaràs part de la seva història. 
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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 en els propers dies us cobrarem el rebut del mes de setembre. Els propers rebuts es pas-

saran 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.  Avui us enviem un document on les famílies 

que encara no ho hagin pogut fer, 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 

SECRETARIA  

MENJADOR MENJADOR ESCOLAR 

SALUT I ESCOLA 
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AGENDA  

mes dia hora etapa activitat  

OCTUBRE 

 

 

 

 

22 20h TOTES Assemblea AFA 

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

cació per alumnes NEE. 

27 i 28 18h i 19h INFANITIL/ 

PRIMÀRIA 

Reunions de famílies d’inici de curs 

4 i 5  ESO Reunions de tutors amb famílies 

13  1r ESO Reunió funcionament dels Cromebooks 


