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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 7 DATA 20-10-2022 

 

DIES FESTIUS I/O LLIURE ELECCIÓ Us recordem que el proper dia 1 de Novembre (Tots Sants) i el dia 31 d’Octubre

(Dia de lliure elecció de centre) són dies no lectius. 
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INFANTIL I PRIMÀRIA 

INFANTIL i PRIMÀRIA 
 

 

S’acosta la festa tradicional de la Castanyada!  
Al llarg de la setmana vinent tots els cursos aniran realitzant tallers i activitats relaciona-
des amb aquesta diada. 
Comptarem amb la col·laboració de l’AFA del col·legi per organitzar diverses activitats. 
  
 

 

 
ESTADES D’APRENENTATGE (de P5 a 6è) 

Avui us fem arribar en paper, el full de confirmació d’assistència a les colònies 
que tenim previstes per al mes de maig del 2023. 

 

La data límit de retorn als tutors i tutores és el proper DIJOUS 27. (Tingueu cura d’omplir tots els camps demanats) 

El 17 , 18 i 19 de maig seran tres dies de convivència amb els companys i mestres plens d’activitats divertides i enriqui-
dores, així que, animeu als vostres fills i filles que de ben segur gaudiran d’aquesta experiència. 

A mida que s’acosti la data us anirem donant més detalls sobre aquestes colònies. 

Aqui teniu l’enllaç a la pàgina web de la casa per si voleu fer-li un cop d’ull.  

Can Castellar 

 

PRIMÀRIA 

 
SORTIDA Cicle Mitjà (3r i 4t): 
 

El DIVENDRES 28 d’octubre anem d’excursió tot el dia al Molí paperer del Museu 
del Paper de Capellades. Allà coneixerem la matèria primera del paper al llarg de 
la seva història. 
 
Aquell dia hauran d’anar vestits amb el xandall de l’escola i recordeu portar l’es-
morzar, el dinar, l’aigua i la mascareta per l’autocar! (continua sent obligatòria 
a l’interior dels mitjans de transport) 

Arribarem cap a les 16'30h.  així que si voleu, podeu venir a recollir als vostres fills i filles a l’arribada de l’autocar, al 
mateix lloc des d’on sortim (Plaça dels Vinaters). Si no, la recollida serà a les 17 h. a l’escola.  

 

https://www.cancastellar.cat/ca/
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CONVIVÈNCIES 1r d’ESO  

Us recordem que l'arribada de les convivències serà demà dia 21 a la 

Plaça Vinaters a les 16.30h. aproximadament. En aquell moment dona-

rem 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 del mòbil 

de contacte. 

 

 

TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL (3r ESO) 

Els alumnes de 3r d’ESO segueixen realitzant el 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.  

 

 

SORTIDA 1r d’ESO 

El proper dijous dia 27 d’octubre els alumnes de 1r d’ESO faran una sortida pel municipi durant el matí. Els alumnes 

estan convocats a l’escola a les 9 del matí. 

 

 

 

SORTIDA 2n ESO  

El proper dijous 27 d’octubre els alumnes de 2n d’ESO realitzaran una sortida a Món Sant Benet  a Sant Fruitós del Ba-

ges. L’objectiu de la sortida serà passar una jornada lúdica  tot coneixent l’estil romànic del monestir i realitzar un  ta-

ller sobre hàbits alimentaris saludables a la Fundació Alícia. 

Els alumnes estan convocats a les 8.15 hores a l’escola i la tornada prevista és als voltants de les 16:30 hores. En el mo-

ment de l’arribada a Ripollet donarem per finalitzada l’activitat i els alumnes podran marxar directament cap a casa si 

no és que ens feu saber a través del tutor/a que ha de romandre a l’escola fins que finalitzi l’horari escolar habitual. 

 

 

E. SECUNDÀRIA 
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SORTIDA 3r ESO  

El proper dijous 27 d’octubre els alumnes de 3r d’ESO fan una sortida a la ciutat de Tarragona. Allà podran admirar les 

muralles romanes més antigues de la península i descobrir el Fòrum Provincial , el Circ i l’Amfiteatre de la ciutat. Els 

alumnes han de ser a l’escola a les 8.30, l’arribada serà a les 16.45 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 al tutor-a a través 

de l’agenda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIDA 4t ESO 

El proper dijous dia 27 d’octubre els alumnes de 4t d’ESO faran una sortida a Can Foix (Cubelles) La finalitat de la sorti-

da és realitzar una activitat de cohesió de grup relacionada amb l’aventura i l’orientació dins d’un entorn natural espe-

cial.  Circuit d’ aventura de 4 plataformes (Tirolina + Pont de troncs + Xarxa + Tirolina) Tir amb arc i cursa d’orientació. 

Els alumnes han de ser a l’escola a les 8.15, l’arribada serà a les 16.30 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 al tutor-a a 

través de l’agenda.  

 

 

E. SECUNDÀRIA 
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JEMIMA’S CORNER 
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JEMIMA’S CORNER 

PRIMARIA 

This week, Primary 1 learnt about different objects from scooters to giant teddy bears and how to describe them! 

Primary 2 reviewed prepositions with everything from a catchy song to labelling my acting - is Jem on, behind or 

next to the chair? Primary 3 were in the forest this week learning about animals like parrots, snakes and fireflies! 

Primary 4 practised their oral skills by reading a short story out loud about delivering parcels - students got to play 

different characters such as the postman. Finally, Primary 6 ploughed through some more preposition worksheets 

to really reinforce their knowledge. As usual, Primary 1, 2 and 3 had some fun by singing to a song whilst following 

that song’s dance in class.  

 
 

ESO 

ESO 1 had an interesting topic this week in utilising vocabulary to talk about bugs - how many eyes does it have 

and is it poisonous?! In their science labs this week, ESO 2 learnt about density and had a go making colourful 

density columns that consisted of substances like honey and detergent. In English, ESO 2 and 3 practised talking 

about their preferences with regards to things like whether they would rather watch a film at home or at the cinema, 

or read the news online or in a newspaper, and how come? ESO 4 continued to talk about technology in how often 

they upgrade their phones, and how they think manufacturers could improve them. 

 

 

 

 

 

 

Us fem un petit tastet de què estem treballant a les classes de religió aquests dies a 2n de l’ESO 

 

En aquests cursos estem parlant de les intel·ligències múltiples. La intel·ligència no només es redueix a l’àmbit acadèmic 

sinó que és una combinació de totes les intel·ligències: 

 

 

 

 

 

 

 

 

font:https://www.fundaciocreativacio.org/ 
 

 

Però les persones també tenim la intel·ligència espiritual, la capacitat de fer-nos preguntes que potser no tenen respos-

ta única, de buscar el sentit de la nostra vida, d’anar més enllà del que veiem o percebem... Tot això i més, des de la 

perspectiva cristiana, és el que els nostres nois i noies estan treballant aquests dies. 

 

Us proposem que dediquem una miqueta de temps a cuidar d’aquest vessant tan humà però desconegut per a molts. 

Bona setmana! 

PASTORAL 

https://www.fundaciocreativacio.org/
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AFA 

 
He oblidat el mòbil a casa! Recordo amb certa sensació d'ansietat mentre passejo; 

Una colla d'infants juguen a tocar i parar a la rambla entre rialles i crits, qui persegueix va en cadira de rodes, els altres 

corren al voltant, tots riuen, la resta, no importa. 

 

Dues persones es troben de cara i s'aturen a parlar, no escolto la conversa, però les mirades expressen el que amb pa-

raules no són capaços de dir, vaja, són de la classe del meu nen. 

 

Un nen, no més gran que el meu, abraça una persona gran mentre li diu, t'estimo, 

Quan vam perdre la capacitat de dir-ho? 

Estem envoltats de persones, cadascuna amb una cosa que ens distingeix, ens diferencia, i que ens fa especials, fent 

l'única cosa que s'espera de nosaltres. viure! 

Potser! Hauríem d'oblidar més sovint el mòbil a casa. 

Des de l'AFA creiem en les persones, en tot allò que ens diferencia i ens fa únics. 

 

Per això continuem treballant el 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 amb respecte, empatia, solidaritat i, sobretot, amor, són presents 

al dia a dia. 

Un projecte en el qual l'alumnat participa de manera directa en la creació dels personatges que ens representa com a 

Societat. 

Descobreix-ho! 

mitjançant Instagram @JoanTuru  i la seva pàgina web http://www.joanturu.cat/  

 

 

http://www.joanturu.cat/
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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 

 

 

 

 

20 i 21  1r ESO Convivències a Can Candi 

27  ESO 

 

P5 i E.P 

Sortides escolars 

 

Data límit per confirmar les convivències 

28  3r i 4t Sortida al Molí paperer del Museu del Paper 

(Capellades) 

31 i 1 

NOV 

 TOTES Dies No lectius 

ORIENTACIÓ 

 

 
 

Les formes de ser, els comportaments, les actituds, el funcionament mental: la impulsivitat, la inestabilitat emocional, 
la baixa tolerància a la frustració, la recerca de la satisfacció immediata... Quines són les característiques de l'adoles-
cència? Són exclusives d'aquestes franges d'edat? Com educar nens i adolescents des d'una posició més empàtica?  
 
 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/yes/2022/02/05/adolescencia-colonizado-marcan-tendencia/0003_202202SY5P21991.htm  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/yes/2022/02/05/adolescencia-colonizado-marcan-tendencia/0003_202202SY5P21991.htm

