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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. 

 

 

FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR 

Us recordem que el proper dimecres dia 12 d’octubre és dia festiu a l'escola. 
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JEMIMA’S CORNER 

 

Hi everyone! I’m Jemima, the new English teaching assistant, also known as an Auxiliar de Conversación. I also go by 
‘Jem’. I will be helping out with all levels at the school from infantil, primaria to the last year of ESO, primarily with 
improving English conversation skills. I visited Spain twice before, once in the city of Barcelona and the second time in 
Valencia; I really enjoyed it both times and so now I have decided to spend more time in Spain by coming to live here 
and combining that with my interest in languages and helping others. See you around! 
 
Kind regards 
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PASTORAL 

 

 

 

Tal com us vam anar informant l’any passat, els nostres Centres Gabrielistes estan adherits en el projecte 

“Emprenta CO4” que fa xarxa amb altres centres educatius per abordar junts l’educació per als Objectius de desenvolu-

pament sostenible (ODS) i la Justícia social. 

És per aquest motiu que un grup de nois i noies voluntaris de 2n i 3r de l'ESO participaran en la primera trobada d’a-

quest curs a Barcelona el 10 de Juny, al Centre cívic La Sedeta, on segons l’organització, estan inscrits més de 130 

alumnes, molts d’ells de les escoles Gabrielistes. 

 

Segueix, doncs, la represa del nostre compromís en la conscienciació del nostre entorn sobre els reptes que la nostra 

societat global ens genera. 

Agraïm i valorem molt aquesta bona predisposició i compromís dels nois i noies en aquests tipus d’activitats que prete-

nen educar en valors socials i generar jovent compromès i transformador del nostre món. 

Rebeu una afectuosa salutació a les famílies que ho feu possible. 
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INFANTIL I PRIMÀRIA 

 

 
INFANTIL 
 
DIMARTS 11 d’octubre es realitzaran a l’escola les fotos del curs. Així que aquell dia, tots els nens i nenes del Parvu-
lari han de venir vestits amb el xandall de l’uniforme i amb la dessuadora vermella. 
 
 
 
 

PRIMÀRIA 
 

 

DIMARTS 11 d’octubre es realitzaran a l’escola les fotos del curs. Així que aquell dia, tots els nens i 
nenes de Primària han de venir vestits amb el polo i el pantaló o faldilla de l’uniforme escolar. 
 

 
 
HÀBITS LECTORS (1r) 
Amb l’objectiu de promoure l’hàbit lector entre els infants,les i els alumnes de 1r, 
porten avui a casa un punt de llibre de la campanya del Departament de Cultura 
“Fas 6 anys, tria un llibre!”. Per a més informació podeu consultar la web: https://
icec.gencat.cat/ca/campanyes/fas-6-anys/ 

 
Aquesta campanya remet la informació a les famílies per correu ordinari a domicili. Si algun infant no ha rebut encara 
la targeta del Departament a casa, podeu enviar un correu a: fas6anys@gencat.cat.  

 
 
 
 
SORTIDA PEL POBLE (5è i 6è) 
La setmana vinent els i les alumnes de Cicle Superior sortiran a fer un recorregut per Ripollet. Aquesta activitat forma 
part del Projecte de descoberta que estan fent. Els tutors us faran saber via mail, quin dia en concret es realitzarà, ja 
que  aquesta sortida requereix  que acabin primer,  l’activitat anterior a l’aula. 
 
 
 

https://icec.gencat.cat/ca/campanyes/fas-6-anys/
https://icec.gencat.cat/ca/campanyes/fas-6-anys/
mailto:fas6anys@gencat.cat
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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 carrer 

Nord. 
 

DIMARTS 11 d’octubre es realitzaran a l’escola les fotos del curs. Així que aquell dia, tots els alumnes han de venir 
vestits amb el polo i el pantaló o faldilla de l’uniforme escolar. 

 

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 

 

CONVIVÈNCIES 1r d’ESO  

Els alumnes de 1r d’ESO aniran de convivències a Vilada (Cal Candi) els dies 20 i 21  d’octubre. L’objectiu de la sor-

tida és afavorir la convivència i facilitar el coneixement entre els alumnes de la nova etapa. Es tracta d’una sortida 

totalment lúdica on els alumnes realitzaran  entre d’altres: activitats esportives,  jocs de nit, cursa d’orientació,.... i 

a més a més s’ho passaran d’allò més bé en companyia dels seus professors i professores! 

 

Properament explicarem a les classes el que cal dur a la motxilla per a la sortida. 

Els alumnes han de ser a l’escola a les 8.45 hores del dia 20. L'arribada serà a la Plaça Vinaters el dia 21 a les 

16.30h. aproximadament. En aquell moment donarem per acabada l’activitat. Si alguna família vol que el nen-a 

estigui a l’escola fins les 17.10 ho ha de notificar a al tutor-a a través de l’agenda.  

 

TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL (3r ESO) 

Els alumnes de 3r d’ESO realitzaran el dia 14, 28 d’octubre i 4 de novembre 

un taller d’educació emocional amb la Laia Mestres, educadora i màster en 

educació emocional i benestar. El taller té com a objectiu que els nostres 

alumnes guanyin autonomia emocional per expressar les seves fortaleses en 

el seu dia a dia de manera concreta i real.  

 

TALLER DE TEATRE (3r ESO)  

 

Aquest divendres dia 7 d´octubre ens visitarà l´actor Ramón Godino. Ha participat, entre 

d´altres, a pel·lícules com "Serrallona" i "Nubes de verano" o en series televisives com "El cor 

de la ciutat". Actualment és propietari de la sala VERSUS, al carrer Castillejos 179 de Barcelo-

na. 

Gràcies a la seva experiència, ajudarà als nostres alumnes de 3r d´ESO a desenvolupar el pro-

jecte teatral realitzant un projecte sobre tècniques d´interpretació teatral.   

E. SECUNDÀRIA 
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AFA 

!!ARRENQUEM NOVA TEMPORADA¡¡ 

Voldria dedicar aquest Info, per agrair als qui han fet possible que la continuïtat de l'AFA, segueixi estant més present 
que mai, primer com a part de la junta, i ara, com a part de l'equip de vocalia. 
 
Érika Fernández: Ets la calma en els moments tensos, qui posa el punt de tranquil·litat quan tot sembla enfonsar-se, i 
no obstant, la força de voluntat per continuar endavant.  ! gràcies ¡. 
 
Emilio José Calderón: Qui posa la raó als inconscients que ens llencem del pont sense mirar si hi ha aigua i ens porta 
pel camí correcte. ¡ gràcies ¡. 
 
Íngrid Vergara. Fa poc vaig tornar a veure “el club dels poetes morts”. Tu representes tot això, 

l'inconformisme, el lluitar cada dia pel que creus, i sobretot creure que cadascun de nosaltres 

som originals i extraordinaris.   

 Sempre et seguiré. 

!! Capitana, Oh, la meva Capitana¡¡. 

 

Al nou Equip 

Meritxell Verdaguer, Mª Carmen Medina, Cristina García:   Gràcies per creure en el projecte en temps on era difícil 

fer-ho. 

Mateu Bernardino, Zenaida Bayo, Oriol Campmany, Raúl Carnerero, Marta Castell, Fran Conesa Gómez, Cristina Dal-

mau, Pere Garcia, Mª Carmen González, Patri Medina, Angy Muñoz, Montse Rodríguez, Alicia Ruiz, Maribel Sánchez. 

Gràcies, Gràcies, Gràcies, i mil vegades Gràcies,                                

60 anys des que va començar el camí de la nostra extraescolar de l'AFA, 60 anys de “l'escoleta”. 

Parlar de Basket a Ripollet, és parlar del Basket San Gabriel. 

 

 

 

 

 

Abel Blancafort, Josep Estruch: Gràcies per tots aquests anys fent que les nostres filles i fills escriguin la seva història 
en conceptes com la solidaritat, esforç, respecte, companyerisme, treball en equip i sobretot !!AMICS.!! 
 
Albert Armadàs, David Raurell, Àlex Calabuig, Carles López, Jonathan Hechedey, Ivan Pérez, juntament amb l'equip 
de voluntariat i coordinadora Marina García. 
Mai són fàcils els començaments, l'important no és com comença sinó com acaba, i ara, que podem mirar enrere, si 
mai em vaig equivocar, us demano perdó, però, no puc fer altra cosa que agrair-vos la vostra tolerància, paciència , es-
forç i sobretot, valentia per afrontar el repte de continuar per 60 anys més. 
 

¿Estàs a P3,P4, P5 i 1r ?    ¿Vols formar part de la nostra família?      Apunta't al Basket. 
Pregunta per Marina els Dimarts i Dijous a les 17:30h. 
 
Sempre vostre: Óscar Soto 

https://www.youtube.com/watch?v=RA2arTMoATI
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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 

 

 

 

 

7  3r ESO Taller de teatre amb l’actor Ramon Godino 

11 Matí Totes Fotografies escolars 

13 18h 1r ESO Reunió funcionament dels Cromebooks 

 

14  3r ESO Inici de la formació en intel·ligència emocional 

20 i 21  1r ESO Convivències a Can Candi 

ORIENTACIÓ 

¿Per què és important estimular la resiliència 

en els nens? 
 

En aquest article diferents experts intenten donar resposta  aquesta pregunta tan suggerent.   

 

 

https://elpais.com/mamas-papas/familia/2022-10-01/por-que-es-importante-estimular-la-resiliencia-en-los-ninos.html  

 

 

https://elpais.com/mamas-papas/familia/2022-10-01/por-que-es-importante-estimular-la-resiliencia-en-los-ninos.html

