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LOTERIA DE NADAL  

Ja podeu adquirir la loteria de Nadal de l’Escola i del BSGR a secretaria.  

 

Número: 85845 Preu: 3 euros (Escola)  

Número: 08558 Preu:  5 euros (BSGR)  

 

TOTS SOM ESCOLA 

 TOTS FEM ESCOLA  

BUTLLETI INFORMATIU SETMANAL 

INFO NÚM 56DATA 13-10-2022 

 

 

 

 

 

 

Les alumnes de 2n  Aixa, Kadiya, Neus, Lu, Sofía, Laura, Alexandra  i 
de 3r, Carla, Diego, Carla, Álex , Abel y Martina van assistir a l’acte 
de presentació de curs del Projecte “Empremta CO4” el dilluns pas-
sat al Centre Cívic de la Sedeta. 
 
Projectes de Sostenibilitat en l’ús de la roba, de l’energia, gestió de 
residus reciclatge, de prejudicis per l’aspecte físic, malbaratament 
alimentari són alguns dels projectes que des de “Empremta CO4” 
es treballen en els centres escolars que hi participen i que el nostre 
grup de voluntaris “eCO4” analitzaran quins podem dur a terme en 
el nostre centre. 
 
Cuidar de la casa comuna i dels que hi vivim ha de ser un objectiu 
de tot. Aquests nois i noies ens ajudaran a conscienciar-nos i a coo-
perar per millorar el nostre món. Ajudem-los i fem-los costat! Gràci-
es! 

PASTORAL 
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EXTRAESCOLARS 

 

 

 

INFANTIL 
 
Els nens i nenes de P3, P4 i P5 han iniciat ja els projectes de Descoberta sobre l’animal que dóna nom als seus grups: 
els cargols, els gats i els conills. Així que partiran d’allò que saben i del que volen saber per aprendre i descobrir coses 
que segur que els sorprendrà! 
  

PRIMÀRIA 

 
SORTIDA PEL POBLE (5è i 6è) 
Demà divendres 14 serà el dia que els i les alumnes de Cicle Superior sortiran una estona al llarg de la 
tarda a  fer un recorregut per Ripollet. Aquesta activitat forma part del Projecte de descoberta que estan 
fent.  

INFANTIL I PRIMÀRIA 
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CHROMEBOOKS 1r ESO 

RECORDEU avui  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. 
 

 

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! 

 

 

Els alumnes han de ser a l’escola a les 8.45 hores del dia 20. L'arriba-

da 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 tu-

tor-a a través de l’agenda. Recordem que els alumnes que no assistei-

xen a les convivències poden venir a l’escola aquells dos dies. 

 

 

 

 

 

TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL (3r ESO) 

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

bre 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.  

 

 

 

 

E. SECUNDÀRIA 
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JEMIMA’S CORNER 

 

PRIMARIA:  
 
It has been a good second week of me settling into Sant Gabriel. Primary 2 continued to practise naming different 
places around the house - is it the living room, kitchen or garden? They also learnt how to offer help in English as 
shown in the photos, including offering help to someone washing the dishes - some very useful skills! Primary 4 got 
creative with learning about museums including drawing ones they have visited - a popular one was the Museum of 
Illusions in Barcelona! Finally, we reviewed some grammar with Primary 6 regarding possessive pronouns - is it his, 
hers, ours or theirs? These things can be confusing but they did very well! 
 
ESO:  
 
I introduced myself to ESO 1 and 2 by talking through a powerpoint about my life with them: they were able to get 
creative with their English and ask me all sorts of questions - everything from pets, hobbies to countries; likewise, 
they got to share the same things about themselves with both me and the class too. We had a holiday on Wednesday, 
but with ESO 4B we practised our conversation skills - this week’s theme was mainly about technology - could phones 
be better made and how? With some spare time at the end we spiced things up a bit with 'Two Truths and One Lie', 
where students expressed statements about themselves whilst seeing if their friends could guess the wrong state-
ment and explain why in English!  
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AFA 

 
 
Recordo entrar a casa i adonar-me del dia que era, tota la casa feia olor a Castanyada. 
La mama havia estat tot el matí fent moniatos al forn, m'encanta l'olor del moniato rostit. 
Em quedava a la cuina per ajudar la mama, però no era veritat, estava rostint  castanyes i esperava aconseguir-ne algu-
na. 
Recordo com la mama m'acompanyava a l'escola aquella tarda, anava carregada amb una gran olla. 
Recordo com jugàvem al pati mentre les nostres mames estaven en una cantonada preparant les paperines de casta-
nyes, panellets i les safates de moniatos. 
Quan per fi ens repartien, sortia corrent per aconseguir el meu cucurutxo, gairebé sempre era el primer a arribar, els 
moniatos de la meva mama són especials, porten sucre i canyella. 
Recordo estar al pati amb els meus amics, berenant i jugant, però sobretot; 
Recordo la meva mama. 
Però aquest........ és el meu record. 
 
¿Vols formar part de la seva història i dels seus records? 

La castanyada s'apropa  

Mares i Pares,  Si voleu participar a fer de la castanyada un dia especial per als nostres infants.  

 
Col·labora amb nosaltres en la preparació, comunicant-ho través de les vostres delegades o delegats de grup, a tra-
vés del correu electrònic afa@sgripollet.org o mitjançant el nostre Instagram @afa_sgripollet. 
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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 

 

 

 

 

13 18h 1r ESO Reunió funcionament dels Cromebooks 

 

14  3r ESO 

C.S E.Prim. 

Inici de la formació en intel·ligència emocional 

Sortida pel poble 

20 i 21  1r ESO Convivències a Can Candi 

ORIENTACIÓ 

 

El passat 10 d'octubre, es va celebrar el dia mundial de la Salut Mental. 
La salut dels nens i adolescents ha d'ancorar-se en tres elements bàsics: figures de referencia adultes i estables amb 
les quals confrontar-se, espais de socialització entre iguals, i la possibilitat real de construcció d'un futur autònom mit-
jançant la transformació evolutiva del seu entorn. 
Us deixem  un decàleg per comprendre i `promoure la Salut Mental en adolescents. 
 
 

 
 
 

https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/decaleg-comprendre-promoure-salut-mental-ladolescent,  

https://faros.hsjdbcn.org/ca/articulo/decaleg-comprendre-promoure-salut-mental-ladolescent

