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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)  

 

 

 

TELÈFON EMERGÈNCIES  

Us recordem que ja tenim habilitat el telèfon 680174630 per ser utilitzat en cas 

d’emergència en horari de 13.30 a 14.45.  

 

TOTS SOM ESCOLA 

 TOTS FEM ESCOLA  

BUTLLETI INFORMATIU SETMANAL 

INFO NÚM 11 DATA 17-11-2022 

 

 

VISITA ASSISTENT GENERAL 

 

El Germà Assitent General Pratap Reddy, encarregat de l’àrea d’educació de la congregació dels Germans de Sant 

Gabriel, ens visitarà el proper dijous dia 24 de novembre. L’acompanyarà el Germà Jean-Paul Mbengue. Aprofita-

rem la seva presència per informar-los del nostre projecte educatiu, organigrama, iniciatives relacionades amb 

Laudato sí... 

 

 

 

ALEXIA FAMÍLIES 

Us recomanem visitar la plataforma de comunicació amb l’escola Alexia mitjançant 

la pàgina web del centre. L’app encara no funciona de forma correcte, preguem 

disculpeu les molèsties. 
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INFANTIL I PRIMÀRIA 

 

 
 

INFANTIL 
 
SETMANA DE LA CIÈNCIA  
 

 

La tarda de divendres estem organitzant uns racons per experimentar amb diferents materials. Un d’ells 
serà la llum i és per això que les tutores us han demanat que porteu una llanterna.  
Recordeu portar-la si encara no ho heu fet. Gràcies! 
 
 

PRIMÀRIA 

 
AJORNADA LA SORTIDA CICLE INICIAL (1r i 2n) 
 
Davant la previsió de mal temps, hem decidit ajornar la sortida prevista per demà divendres 18 de novembre a Can 
Vandrell.  
 
La farem el PROPER DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE. 
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SETMANA DE LA CIÈNCIA  
 
 

De l’11 al 20 de novembre té lloc la Setmana de la Ciència a Catalunya, té com a objectius fonamentals apropar la cièn-
cia i la tecnologia a la ciutadania i fomentar les vocacions científiques entre els més joves. Així que, des de l’escola, al 
llarg de la setmana vinent anirem descobrint, treballant i experimentant activitats sobre ciència a totes les etapes! 

 

TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL (1r ESO)  

 

Els alumnes de 1r d’ESO faran un taller d’educació emocional amb la Laia Mestres, educadora 

i màster en educació emocional i benestar. En aquest taller els alumnes els hi ensenyarà com, 

quan i per què experimentem emocions i la implicació d’aquestes en tots els processos que 

realitzem. També té com a objectiu, que els alumnes siguin conscients de les seves emocions 

i sentiments i de quina manera aquests afecten el seu desenvolupament general i concret en 

el seu dia a dia. El taller consta de 6 hores dividides en dues hores cada dia. Els dies del taller 

són el 18 i 25 de Novembre i 2 de desembre. 

 

TALLER SOBRE LA SOSTENIBILITAT DE L’AIGUA (2n ESO) 

 

Els alumnes de 2n d’ESO realitzaran el proper dia 18 de Novembre un taller anome-

nat Aiguometre. És un taller plantejat com un joc de simulació que es juga per equips. 

El joc pretén tractar la gestió de l’aigua a l’àmbit de les llars i dels espais col·lectius de 

ciutats i pobles. La manera d’afrontar la qüestió és mitjançant una sèrie d’accions a 

través d'una sèrie d’opcions possibles les han de resoldre optant per la que creuen 

més sostenible. Veurem com l’ eficiència del consum i la contaminació estan relacio-

nats.  

 

 

XERRADA SOBRE BIOMEDICINA (4t ESO) 

 

Els alumnes de 4t dESO participaran el dia 22 de Novembre  en una conferència sobre Biomedicina organitzada per la 
Fundació Catalunya la Pedrera per donar a conèixer les oportunitats científiques que tenen els joves a Catalunya. 
Aquesta  xerrada té com a objectiu despertar la vocació científica dels alumnes a més d’explicar els programes científics 
en els que poden participar actualment. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

E. SECUNDÀRIA 
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JEMIMA’S CORNER 

 
 

PRIMARIA & INFANTIL 
 
This week, Primary 1 enjoyed learning about family members - they had a go at matching who was who in their work-
books, and three students played a fun time pressured game where they had to pin the family member word to the re-
spective photo on the blackboard! On Sunday we had World Kindness Day, so Primary 3 discussed acts of kindness they 
do in school with their friends and teachers and at home to help their families. What a lovely topic! This week Primary 4 
flew around the world as we watched a video on Paris, Dubai and Rome and learnt to describe landmarks in those 
cities. One of the joys of being older, Primary 5 trudged through some grammar where we looked at the Present Simple 
and Present Continuous tense and how they differ. Primary 6 commenced a new topic - archaeology! We started off by 
looking at some objects found in digs and excavations and will continue in the weeks to come.  
 
P4 and P5 have been learning vocabulary that characterises objects and people, such describing how tall or short some-
one is, how near or far a house or a boat is and whether an object is inside or outside. They’ve also been having fun 
dancing to forest animal songs, learning about parts of the body and of course I couldn’t forget to show them the classic 
Head Shoulders Knees and Toes Song!  
 
 
ESO 
 
ESO 1 continued talking about daily routines: as this topic progresses I get to learn about the students more and more. 
They also got their English test results back and were very pleased with them! ESO 2 continued with the news - this 
week’s groups did very well at spotting which news stories were fake and real - nope, it’s very unlikely to find vaccines 
buried underground although reported in California - a lie! The Little Scientists in ESO 2 have completed their experi-
ment - How can we freeze juice at home using only a bucket an ice - they also put together some creative videos docu-
menting the experimental process. I got to learn about some of the best pieces of news the students in ESO 3 have re-
ceived - a lot of which included their parents telling them they were going to have a baby brother or sister! Aw! ESO 4A 
have started their new topic ‘What Makes a Healthy lifestyle?’. We delved into interesting discussions such as whether 
they thought it should be the government’s or an individual’s (or both’s!) decision to support healthy eating.  
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JEMIMA’S CORNER 
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ORIENTACIÓ 

 

 
La transgressió, la diferència generacional, els límits... Com exercir l'autoritat amb els nens i adolescents? 
Sense dubte, una part de l'educació consisteix a establir límits que permetin regular la conducta dels nens i adoles-
cents. Com podem actuar per regular de manera efectiva algunes conductes? Quina relació hi ha entre el cos, les emo-
cions i la conducta? 
L'educació demana una perspectiva àmplia, i hi ha en joc la transmissió d'un saber. Algunes d'aquestes qüestions ens 
les explica de manera divulgativa el psicòleg especialista en educació Ricardo Fandiño. 
 
Esperem que us interessi, 
 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2020/11/10/cuerpo-norma-adolescentes/0003_202011G10P18993.htm 
 
 
 
 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2020/11/10/cuerpo-norma-adolescentes/0003_202011G10P18993.htm
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Benvolgudes famílies, avui us expliquem els Projectes solidaris que durem a terme a 

l’escola en aquest temps abans de Nadal perquè llars de Ripollet amb més dificultats 

també puguin gaudir d’aquests dies entranyables. 

A l’escola creiem necessària la sensibilització sobre els problemes de la pobresa en 

les llars Per això, la participació en les campanyes que eduquen en valors és fona-

mental en el nostre projecte educatiu. 

 

 

Vertebrarem la nostra acció en dos projectes. 

Primer de tot, l’escola Sant Gabriel s'adhereix a l’onada de solidaritat que desperta el Gran Recapte solidari el cap de 

setmana del 26-27 de novembre. A tal efecte, serem punt de recollida d’aliments els dies 24 i 25 de novembre i tots 

aquells que vulguin i puguin col·laborar podran fer-ho als accessos de l’escola. 

 

 

En segon lloc, aquest any engeguem una nova proposta: la campanya "Nadal Dolç" 

Amb la col·laboració i aportació de la comunitat educativa, prepararem a les aules petits lots amb dolços típicament 

Nadalencs.  És una acció totalment voluntària, però esperem que tots hi puguin participar amb l’aportació d’un produc-

te nadalenc. 

 

Cada etapa organitzarà la recollida prèvia el 2 i 7 de desembre per a poder preparar el lot el divendres 9 de desembre. 

 

Comencem a engegar les nostres llumetes interiors nadalenques. Val la pena experimentar el goig de compartir! Gràci-

es  per ser-hi sempre. 

Departament de Pastoral. 

 

 

 

 

 

Durant la setmana del 21 al 25 de novembre, els alumnes de 3r d’Educació Primària fins a 2n de l'ESO, farem activitats 
de reflexió a l’Espai Cel, la nostra petita capelleta de l’escola  

PASTORAL 
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AFA 

 
 
Benvolgudes famílies,  
 
Des de l'AFA de l'escola estem treballant ja en les properes activitats en motiu del Nadal.  
 
És per això que ja us avancem, per tal que anoteu a les agendes, les accions i les pugueu gaudir amb nosaltres:  
 
Taller del pessebre de plastilina: us convidem a gaudir de dos dies de taller (encara per determinar) en els que entre 
totes i tots crearem un pessebre fet de plastilina, artesanal i únic!!! És una gran activitat en la que els infants poden 
crear les figures que vulguin incorporar al gran pessebre tot mostrant la seva vessant més artística!  
 
18 de desembre: El diumenge 18 de desembre estem organitzant una nova activitat en motiu de la Marató de TV3. 
Tots els diners que recaptem, aniran destinats íntegrament a la Marató, que enguany és en benefici de les malalties 
cardiovasculars.. Us mantindrem informats!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a totes aquestes activitats és imprescindible la col·laboració de molta gent per tal que es puguin fer realitat.  
mares i pares, si voleu participar en la creació de tallers per als infants o teniu un grup de música, deixeu les vostres 

propostes o idees  a través de les vostres delegades o delegats de grup, a través del correu electrònic 

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

 

Per tot això, com hem dit abans, necessitem la màxima participació possible de les famílies, així que si teniu ganes 

de col·laborar, de participar dels projectes que tenim en marxa, de conèixer gent i passar bones estones tot treba-

llant per a col·laborar en l’educació dels nostres fills i filles, us convidem a venir a les reunions de l’AFA. 

 

 
"Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, poden canviar el món"  
 
L'equip humà de l'AFA Sant Gabriel Ripollet 
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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. IMPORTANT!!! 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  

NOVEMBRE 

 

 

 

 

18 Tot el dia 1r i 2n E.P 

 

2n ESO 

 

1r ESO 

Excursió Sant Feliu de Buixelleu (Can Vandrell) AJOR-

NADA!!!!! 

 

Joc de l’Aiguometre 

 

Inici del taller d’ ntel·ligència emocional 

22  4t ESO Xerrada sobre Biomedicina 

25 Tot el dia 1r i 2n E.P Excursió a Sant Feliu de Buixelleu (Can Vendrell) 


