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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 

 

 

JUDO!!! 

 

Estem a punt de poder començar l’activitat de judo, animeu-vos!!! Si ne-

cessiteu més informació us podeu adreçar a la secretaria de l'escola. 
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El dijous 29, festivitat de Sant Gabriel, donarem inici plegats al nou curs escolar amb una trobada al pati de l’escola. 

Presentarem els reptes que l’escola Gabrielista d’arreu ens hem posat com a objectiu aquest curs i també experimen-

tar l’esperit Montfortià que ens uneix. 

L’acte tindrà lloc al pati de l’escola a les 9:00h, i totes les famílies esteu convidades a assistir-hi, acompanyant a tot el 

nostre alumnat. 

 

Recordeu, dijous dia 29 a les 9:00 h. Us hi esperem! 

 

 

 

 

Des de l’equip de pastoral us saludem i ens posem en marxa per participar de la trama educativa de l’escola per im-

pregnar el col·legi amb els valors evangèlics en què es fonamenta la Institució dels Germans Gabrielistes. Durant el 

curs us farem arribar les activitats que des de Pastoral proposarem dins i fora de l’escola.  

PASTORAL 
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E.I / E.P 

INFANTIL I PRIMÀRIA 
 

REUNIONS DE FAMÍLIES D’INICI DE CURS 

Demà rebreu un correu electrònic de les vostres tutores i tutors amb detalls d’aquesta trobada. 
Rebreu també  les autoritzacions per a les sortides i és important que respectem les dates d’entrega. 
Us recordem les dates de les reunions. 
 
*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. 

 

 

US INFORMEM QUE L’INICI DEL CURS DE NATACIÓ SERÀ LA SETMANA  

DEL 3 D’OCTUBRE. 

A les reunions de famílies us donarem els detalls que calgui sobre el seu funcionament. 

 

 

PRIMÀRIA 
 

FITXES DE DADES (1r) 

Recordeu retornar a la tutora, si encara no ho heu fet, les fitxes de dades dels nens i nenes de 1r actualitzada. 

 No oblideu la foto de carnet! 

 

 

VACUNACIÓ  (6è) 

El proper DIJOUS 29-9-22 es realitzarà la dosi de les vacunes pertinents que segueix 

el programa “Infància amb salut” i el programa de salut escolar de Catalunya que té 

com a funció dur a terme la vacunació dels infants i adolescents d’acord amb el ca-

lendari vacunal vigent en cada moment. Per tant, un dels objectius del desplaçament 

dels professionals sanitaris dels equips d’atenció primària als centres escolars és el 

seguiment del calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya.   

IMPRESCINDIBLE el mateix dia portar el llibre de vacunes de cada nen i nena i ha-

ver entregat l’autorització signada abans de dimecres 28-9-22. AVUI LA PORTEN ELS 

ALUMNES CAP A CASA juntament amb un full informatiu sobre les vacunes que s’ad-

ministren. 
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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 reuni-

ons serà a les 18 hores. Entrada pel carrer Nord. 

 

 

 

CHROMEBOOKS 1r 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 car-

rer Nord. 

 

 

 

INFORMACIÓ INTERÈS A ALEXIA 

Recordeu que ja podeu consultar les notificacions sobre absències, retards i altres informacions d’interès dels vos-

tres fills i filles a partir de la plataforma Alexia. 

 

 

 

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

arribar als tutors un certificat mèdic actualitzat on aparegui 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 demà divendres 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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AFA 
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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 actualitzat on aparegui aquesta informació.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
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.   

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. 

 

 

SECRETARIA  

MENJADOR MENJADOR ESCOLAR 

SALUT I ESCOLA 
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AGENDA  

mes dia hora etapa activitat  

OCTUBRE 

 

 

 

 

22/9 20h TOTES Assemblea AFA 

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

cació per alumnes NEE. 

27/9 i 

28/9 

18h i 19h INFANITIL/ 

PRIMÀRIA 

Reunions de famílies d’inici de curs 

29/9 9h TOTES Celebració de Sant Gabriel (Obert a les famílies) 

4 i 5  ESO Reunions de tutors amb famílies 

13  1r ESO Reunió funcionament dels Cromebooks 


