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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 9 DATA 03-11-2022 

 

 

FOTOGRAFIES ESCOLARS 

 

Dilluns dia 7  acaba el termini (NOVA DATA) per poder adquirir les fotografies escolars. Si teniu qualsevol dubte de 

com adquirir-les,  podeu preguntar a  secretaria.  

 

 

PROGRAMA SALUT I ESCOLA  

A partir del dia 4 de Novembre  comença el programa salut i escola.  

L’objectiu d’aquest programa és millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, 

de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la 

salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac, en col·laboració amb els centres educatius i els 

serveis de salut comunitària presents en el territori.  

 

Els eixos fonamentals d'actuació del PSiE són la salut mental; la salut afectiva i sexual; la violència i els maltrac-

taments segons gènere, els hàbits de salut (consum de tabac i altres drogues, altres addiccions, exercici físic, 

dieta, etc) i els trastorns de la conducta alimentària  

A l’escola vindrà una infermera dos cops al mes. Els alumnes que desitgin fer-li consultes, s’hauran d’apuntar 

prèviament a una bústia que trobaran a secretaria. El servei està dirigit als alumnes de 3r i 4t d’ESO. 
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INFANTIL I PRIMÀRIA 

INFANTIL 
 

SORTIDA (P3, P4 i P5) 
 

El proper DIVENDRES 11 de novembre anirem d’excursió tot el dia a La Llobeta (Aiguafreda) allà 
gaudirem de l’entorn natural per realitzar uns divertits tallers de circ!. 

A la motxilla cal portar l’esmorzar dins de la bosseta de roba (la que fan servir diàriament per l’escola), el dinar dins 
d’una bossa de plàstic (pot ser un entrepà o bé una carmanyola) i una ampolleta d’aigua. Han de venir vestits amb el 
xandall de l’escola i penseu en posar-los calçat còmode.  

NO cal portar l'agenda i  tampoc és necessari portar mudes de roba de recanvi. 

Reviseu que tot estigui marcat amb el nom (uniforme, motxilla, carmanyoles, ampolles d’aigua…) 

L’entrada a l’escola serà com sempre a les 9,00h. i sortirem amb l’autocar sobre les 9'30 h.  Arribarem de nou 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, ens trobareu a l‘escola fins les 17 h. 

PRIMÀRIA 

TALLER “SALVEM VIDES” (2n, 4t i 6è) 
 

El proper dimecres 9 de novembre, aquests cursos realitzaran un taller-xerrada sobre primers auxilis organitzat dins 
del marc del nostre programa “Salut i escola”. 
 

 

SORTIDA CICLE SUPERIOR (5è i 6è) 
 

El DILLUNS 7 de novembre anirem tot el dia al Museu de la Tècnica de Manresa. Allà ens 
esperen un munt d’activitats per conèixer i descobrir coses sobre la indústria i la comunica-
ció al llarg de la història. 
 
Aquell dia hauran d’anar vestits amb el xandall de l’escola i recordeu portar l’esmorzar, 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 
per la porta corresponent.  
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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 objec-

tiu que els nostres alumnes guanyin autonomia emocional per expressar les seves for-

taleses en el seu dia a dia de manera concreta i real.  

 

 

SORTIDA SEU CENTRAL AECC 

 

Els alumnes de 4t d’ESO B aniran  el proper dimecres dia 9 de novembre a la seu central de l’AECC a Barcelona. Aquesta 

sortida està emmarcada dins el programa APS (Aprenentatge i Servei )que estan realitzant. És una sortida en horari ma-

tinal. 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Fandiño, psicòleg especialitzat en educació, ens comparteix algunes reflexions entorn a les necessitats de nens 
i adolescents: 
 
El diàleg amb els nens i adolescents no sempre és fluït. Sovint qüestionen allò que som, tendeixen a canviar les coses 
establertes, plantegen nous mons mitjançant la transgressió i la critica. No tenen els mateixos referents d'oci, ni cultu-
rals. El seu cos es troba en una etapa en què demana altres necessitats. Com escurçar distàncies? Com tractar-los des 
d'un altre lloc menys vertical? Què ens queda de la nostra adolescència? Com érem quan érem nens? Són algunes pre-
guntes que hem de respondre'ns quan notem que hi ha distància amb els nostres fills. 
En aquestes situacions és bo de recórrer a l'escolta i al diàleg per reprendre els vincles que s'hagin pogut fer més frà-
gils. 
 
Us deixem l'enllaç a l'entrevista, esperem que us interessi: 
 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2022/11/01/adolescente-escucharlo/0003_202211E1P48993.htm 
 

E. SECUNDÀRIA 

ORIENTACIÓ 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2022/11/01/adolescente-escucharlo/0003_202211E1P48993.htm


 

COL·LEGI SANT GABRIEL                                                                                    BUTLLETI INFORMATIU SETMANAL 
C/ Nord, 32    -08291– Ripollet                       WWW.gabrielistas.org                                             Tfn. 93.580.98.98 

JEMIMA’S CORNER 

 

 

 

PRIMARY 
 
Due to the long weekend, I didn’t get to see most of my Primary students, but I got to hear about some of the exciting 
things that Primary 3 did over the long Halloween weekend. This ranged from trips to Tibidabo, PortAventura and going 
trick or treating and dressing up for Halloween! In this week’s lesson Primary 3 reviewed some forest vocabulary (this 
included slimy worms and scary snakes!). We also played ‘Guess the animal’ where myself and students took turns 
standing in front of the classroom and the rest of the class had to ask us questions about the animal: ‘Has it got fins?’ or 
‘Has it got feathers?’ … ‘Is it a dolphin?!’  
 
ESO 
 
ESO 3 continued their topic about preferences regarding the news - would they rather read it on their phone or a news-
paper and why? ESO 4A made a fresh start on a new topic this week where we looked at different ways of shopping and 
shopping habits - they got to learn how ‘auctions’ work in English including how to use the word ‘bid’ and what 
‘bidders’ are. They also described their personal shopping preferences such as whether they were spenders or savers! 
So far, most of my students are happy to go the extra mile to look for cheaper deals. Some some told me about times 
they have bargained successfully! A bit of persuasion goes a long way!  
 
Last Thursday, I also joined ESO 3 on their field trip to Tarragona. We had a guided tour of the quaint historic city - the 
students got to learn a lot of about its history including defence during times of battle.  
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JEMIMA’S CORNER 

 

Last Thursday, I also joined ESO 3 on their field trip to Tarragona. We had a guided tour of the quaint historic city - 
the students got to learn a lot of about its history including defence during times of battle. Afterwards, the stu-
dents got to relax on the beach in front of the stunning amphitheatre by the coast. As for me, I got to see how 
many Catalan words I could understand from our tour guide!  
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Antigament, era tradició que durant tota la nit de Tots Sants els campaners toquessin a morts per recordar que 

calia pregar per les ànimes dels difunts. 

 

Per ajudar-los a fer més lleugera la nit, la gent els portava castanyes torrades, moniatos, panellets i moscatell. Mica en 

mica, la gent es va anar aplegant a les places per fer companyia als campaners i van començar a celebrar-se de forma 

improvisada les primeres castanyades populars. 

Amb els anys, la castanyada es va establir com a tradició la nit del 31 d’octubre i les campanes van deixar de tocar du-

rant tota la nit, però en alguns indrets encara es manté un toc de difunts cada nit del 31 d’octubre, 

 

Avui, primera setmana de novembre, no toquem les campanes però recordem a tots els nostres éssers estimats que ja 

no hi son però que portem dins el cor,  des de la convicció de que… 

... no ens hem de quedar amb la nit de les disfresses de Halloween, 

... no ens hem de quedar amb la por a la foscor i a la mort 

sinó que som testimoni amb obres i paraules de la llum que Tu, Jesús,  ets per al món. 

 

Com va dir Sant Pau : « Nosaltres no som de la nit ni de les tenebres ... tots nosaltres som fills de la llum i fills del dia . 

»(1 Te 5, 5) 

 

 

 

PASTORAL 
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AFA 

Quant cobres si ets de l'AFA ¡ 
Ha passat la castanyada i és hora de fer balanç. 

Castanyes, begudes, són fàcils de valorar, però quant hem de valorar el temps dedicat?. 
 

A quant va el kg? 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Com valorem la participació del supermercat                                 que en menys de 2h va haver de coure  

10kg més per urgència i a les mares que van estar al propi supermercat tallant i coent? 

 

Hi ha 2 modalitats: 

A dèbit: Quan la teva filla o fill et saluda com d'amagat per si la professora el renya, però és protagonista aquell dia per-

què tota la classe li pregunta, és la teva mama? és el teu papa?. 

A crèdit: Quan amb els anys, el meu fill expliqui les coses que feien a l'escola, les festes, i als qui va conèixer. Podré co-

brar-m'ho dient-li. ! Jo vaig ser part de la teva història. 

Si algú sap com pagar-ho, que ens ho faci saber. 

Mentrestant, des de l'equip humà de l'AFA només tenim una moneda: l’agraïment 

Gràcies, Gràcies i mil vegades Gràcies de tot cor. 

 

Col·labora amb nosaltres, comunicant-ho través de les vostres delegades o delegats de grup, a través del correu elec-

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

 

 

 

 

A partir de demà es passarà el rebut del mes de novembre i es començarà el fraccionament de les convivències de 

P5 i Primària així com la sortida de fi de curs a Roma (4t d’ESO) 

 

 

 
 
 
 
 
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 

ADMINSTRACIÓ 



 

COL·LEGI SANT GABRIEL                                                                                    BUTLLETI INFORMATIU SETMANAL 
C/ Nord, 32    -08291– Ripollet                       WWW.gabrielistas.org                                             Tfn. 93.580.98.98 

AGENDA  

mes dia hora etapa activitat  

NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

4 

  

3r i 4t ESO 

 

Inici del Programa salut i Escola 

7 Tot el dia 5è i 6è E.P 

 

TOTES 

Museu de la Tècnica de Manresa 

 

Data límit per la compra de la fotografia escolar 

9 Matí 4t ESO B 

 

2n, 4t i 6è E.P 

Visita a la Seu Central de l’AECC a Barcelona 

 

Taller “Salvem Vides” 

11 Tot el dia INFANTIL Excursió a Aiguafreda (La Lloveta) 


