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Volem desitjar-vos, en nom de 

tota la comunitat educativa un 

Bon Nadal i una bona entrada 

d’any 2023.  
 

 

LOTERIA DE NADAL  

 

Darrers dies per adquirir la loteria de Nadal de l’Escola a secretaria.  

   Número: 85845 Preu: 3 euros 

 

TELÈFON EMERGÈNCIES  

Us recordem que ja tenim habilitat el telèfon 680174630 per ser utilitzat en cas d’e-

mergència en horari de 13.30 a 14.45.  

 

TOTS SOM ESCOLA 

 TOTS FEM ESCOLA  

BUTLLETI INFORMATIU SETMANAL 

INFO NÚM 15 DATA 15-12-2022 

 

INFORMES REVISIÓ MÈDICA (Totes les etapes). Les famílies de 3r i 5è de Primària, que no us vàreu registrar a la pla-

taforma, podeu passar per secretaria per tal de recollir l’informe corresponent. Recordeu que en tractar-se d’un infor-

me amb dades personals de protecció alta, cal que sigui recollit pel pare/mare o bé un adult autoritzat degudament.  

Les famílies prèviament registrades a la plataforma ja disposen de l’informe en format telemàtic en el seu mail. 

  

TORNADA A L’ESCOLA  Aquest proper dimecres dia 21 és el darrer dia lectiu de l’any i la data d’inici de les classes 

serà el dilluns dia 9 de gener de 2023 en l’horari habitual.  

 

SERVEI DE MENJADOR DIA 21 DE DESEMBRE Us preguem tingueu en compte que aquest servei finalitza a les 

14.30 hores. Podreu recollir els nens i les nenes, pel carrer Nord, a partir de les 14.15 fins a les 14.30. Us agrairem 

molt la vostra puntualitat  
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E.INFANTIL I PRIMÀRIA 

INFANTIL I PRIMÀRIA 
 

Nadal 2022 

Aquest any, contents de tornar a obrir les portes del nostre teatre per compartir les actuacions 
nadalenques que hem preparat per a vosaltres. 

I poder així desitjar-vos unes Bones Festes de Nadal.  

Demà DIVENDRES 16 hi haurà l’actuació d’Infantil i DIMARTS 20 la de Primària, recordeu portar 
l’entrada per accedir a la sala d’actes pel carrer Afores. 

 

 

ÚLTIM DIA DE CLASSE  

Dimecres 21 és l´últim dia lectiu d´aquest trimestre. L´horari serà només de matí.  

L’AFA ha col·laborat preparat unes activitats ben especials per a que tots els nens i nens del centre gaudeixin d’un dia 
diferent al col·legi abans d’acabar l’any.  

Els alumnes de menjador es podran recollir a partir de les 14.15 hores  per la porta de Primària (C/Nord). Aprofitem per 
recordar-vos que ens incorporarem després de les vacances el dilluns dia 9 de gener. 

 
Acabem aquest darrer SG Informa de l´any 2022 amb un AGRAÏMENT molt gran a TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA.  

 

GRÀCIES A LES FAMÍLIES  per la vostra comprensió, paciència i sobretot per la vostra CONFIANÇA. 

GRÀCIES A TOT EL PROFESSORAT I PERSONAL DEL CENTRE pel vostre compromís i la vostra passió per educar. 

GRÀCIES ALS NOSTRES NENS I NENES per les seves ganes de créixer amb nosaltres. 

Tot l´EQUIP D´INFANTIL I PRIMÀRIA us desitja unes BONES FESTES DE NADAL! 
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E.INFANTIL I PRIMÀRIA 

 
INFANTIL  

 
Els Tió del parvulari esta molt content amb el menjar que li porten els petits. Esperem amb ganes què passarà el dime-
cres quan el fem cagar! També tindrem una sorpresa que agradarà molt als nens (activitat  organitzada per l’AFA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dilluns i dimarts portarem a casa els quaderns i treballs que hem acabat al llarg del primer trimestre. Re-
cordeu portar una bossa de nanses marcada amb el nom si encara no ho heu fet!  

 
 
PRIMÀRIA 
 
 

FINAL DE TRIMESTRE 

Acabem la primera avaluació de Primària. El dimecres 21 rebreu els informes de les vostres filles i fills 
al correu electrònic i com sempre, els tindreu arxivats a la plataforma Alèxia. 

 

JOCS GEGANTS 

El dia 21 de desembre els alumnes de Primària podran gaudir d’un matí  molt divertit amb unes activitats de jocs ge-
gants en el pati.  Activitat organitzada per l’AFA 
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BUTLLETES SORTEIG RECAPTACIÓ DE FONS VIATGE FINAL DE CURS 4T ESO  

En breu us farem arribar les butlletes d’un sorteig (combinació amb l’ONCE  el 18 de juliol del 2023) que ajudarà econò-

micament als alumnes que participen en aquest viatge. Es sorteja un creuer pel Mediterrani per a dues persones. Us re-

cordem que els diners recollits sota aquests conceptes, hauran de gestionar-se directament per les famílies i que les 

butlletes i el regal són gentilesa de Viatges Termetours.  

 
 
FI DEL PRIMER TRIMESTRE  
 
Us recordem que els butlletins de les qualificacions s’enviaran a les famílies el dia 21 de desembre. 
 

PUNTUALITAT  

 

Darrerament hem notat certa relaxació a l’hora de la puntualitat a l’hora d’entrar a l'es-

cola, preguem que els alumnes siguin molt puntuals per així poder començar les classes 

a l’hora prevista 

 

UNIFORME ESCOLAR 
Us recordem que no és permès el vestuari d’educació física fora dels dies que s'imparteix aquesta assignatura. 

 

DIA 21 DE DESEMBRE  

 

Com cada any el dia 21 de desembre tindrem un horari especial per l’etapa de l’ESO (de 9.10 a 13.10 hores). 

Aquest dia combinarem activitats lúdiques (sortida de convivència a algun parc del municipi) amb altres d’educati-

ves. Els alumnes també podran gaudir d’un espectacle d'il·lusionisme a la sala d’actes de l’escola (activitat organit-

zada per l’AFA) Finalitzarem el mati a l’aula fent activitats de tutoria lligades amb la cohesió grupal.  

 

SALUT i EDUCACIÓ EMOCIONAL (1r ESO) 

Els propers dies 11, 19 i 25 de gener els alumnes de 1r d’ESO realitzaran uns tallers vivencials organitzats per l'Ajunta-
ment de Ripollet per tal de promoure l'aprenentatge de la identificació i la gestió saludable de les emocions. 

APS 4t ESO B 

Els alumnes de 4t B faran de voluntaris a la cursa contra el càncer del dia 18 de desembre que tindrà lloc al Parc del Fò-
rum. Aquesta activitat està emmarcada dins l’APS. L’hora de trobada serà ales 8.30 i l’activitat acabarà a les 13 hores. 
Tant l'anada com la tornada córrer a càrrec de les famílies dels alumnes. Moltes gràcies 

 

 

E. SECUNDÀRIA 
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E. SECUNDÀRIA 

 

 

 

 

PROJECTE SOCIAL  
 

Els alumnes d’ESO realitzaran del dia 16 al 20 el projecte social inter-

disciplinari. Els eixos que treballarem són: 1r ESO Gent gran, 2n ESO 

discapacitats físiques i psíquiques, 3r ESO Societat desfavorida i 4t 

ESO àmbit sanitari.  

 

1r ESO  
En el projecte social de 1r de l’ESO treballarem durant 3 dies diferents aspectes de la gent gran.  

Volem despertar en els nostres alumnes el valor del tresor que guarden les persones grans de les nostres famílies, 

des de l’experiència de vida fins a les emocions. Tot això treballant de forma cooperativa, manipulativa i d’una ma-

nera distesa. Per aconseguir-ho, veurem la pel·lícula UP, crearem una capsa de records i alguna sorpresa més .  

«Cerqueu sempre el consell dels més grans, perquè els seus ulls han vist el rostre dels anys i les seves orelles han es-

coltat les veus de la vida»  

 

A més, els alumnes de 1r A realitzaran diferents activitats al parc Massot juntament amb els usuaris de la Gresca el 

dilluns dia 19, mentre que els alumnes de 1r B ajudaran a l'ornamentació del casal d’avis el dimarts dia 13 en horari 

matinal. Finalment el dia 20 alguns avis dels alumnes de la nostra escola ens visitaran.  
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ESO 

 

2n ESO 

El projecte de 2n d´ESO aborda de ple la DIVERSITAT FUNCIONAL. Durant 3 dies realitza-

rem diferents tipus d´activitats enfocades a la presa de consciència i visibilització d'a-

quest col·lectiu. Una de les activitats a realitzar serà un partit de GOALBALL, una experi-

ència on els nostres alumnes podran potenciar l'empatia i posar en valor la dificultat de 

no poder veure, realitzant un esport col·laboratiu on ha de primar el silenci i el respecte.  

També tindrem ocasió d´aprendre el llenguatge Braille, identificant a través de les textu-

res i del tacte un altre manera de comunicar-se. Per altra banda  el dia 16 compartirem 

un matí amb usuaris del centre ocupacional ASPASUR, compartint una experiència preci-

osa a l´aire lliure, compartint pensaments, emocions, experiències i sobretot establint 

llaços que segur marcaran a uns i altres. Finalment, en l´apartat d´activitats, visualitzarem la pel·lícula “CAMPEONES” 

una pel·lícula basada en la superació personal. També assistirem a la xerrada de l’ex-regidor de l'Ajuntament de Ripo-

llet el senyor Alberto Castro. 

Totes aquestes activitats aniran acompanyades de xerrades de professionals d´ASPASUR i de la ONCE, donant sen-tit 

teòric a un projecte solidari realment interessant, un projecte solidari amb ÀNIMA.  

NT GABRIEL BUTLLETI INFORMATIUSECUNDÀR 

3r ESO  

 
En el projecte social de 3r es treballa els diferents col·lectius que pateixen discriminació. Ens visitarà uns membre de la 

ONG “Sense sostre” per explicar els motius que porten a la gent a viure el carrer i com se’ls pot ajudar…. Vindran unes 

persones refugiades d’Ucraïna per explicar la realitat que s’està vivint actualment al seu país. Visualitzarem el docu-

mentals sobre el voluntariat i també sobre la cara oculta del Món de l’esport en el Mundial de Qatar. També investiga-

rem sobre algunes figures històriques que han lluitat contra qualsevol forma de discriminació. Finalment una funcionà-

ria de presons ens parlarà sobre la reinserció dels presos a través de l’educació. 

LEGI SANT GABRIEL BUTLLETI INFORMATISECUNDÀ 

4t ESO  

 
El Projecte de 4t d’ESO s’emmarca en l’àmbit sanitari. Els alumnes treballaran des 

d’una perspectiva interdisciplinar i vivencial diferents aspectes relacionats amb el 

món de la salut. Els alumnes cursaran un taller pràctic de reanimació cardiopulmonar per aprendre com actuar en cas 

de necessitat. El Projecte també té com a objectiu la sensibilització cap al món de les disfuncions motrius: els alumnes 

treballaran la ressenya cinematogràfica a partir d’una pel·lícula sobre aquesta problemàtica. Els alumnes coneixeran, 

de primera mà, i gràcies a la col·laboració de l’Institut Guttmann, el testimoni d’una persona que viu aquesta condició.  

 

El Projecte vol conscienciar de la necessitat d'implicació i solidaritat amb els que més ho necessiten: els alumnes conei-

xeran el treball de l’Organització Pallapupas, que utilitzen el riure com a instrument terapèutic. Seguint el seu exem-

ple, els alumnes col·laboraran amb les seves pròpies obres de creació (contes, jocs...), amb els pacients de l’Hospital de 

nens.  
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ORIENTACIÓ 

SÓN MÉS FELIÇOS ELS INFANTS QUANTS MÉS REGALS TENEN? 

 

La resposta és NO. 

 

Ara que venen les Festes de Nadal hem cregut interessant reflexionar sobre els regals, el tipus i la quantitat. Alguns 

experts parlen de la regla dels 4 regals: 

 

Alguna cosa que serveixi per portar (roba, sabates, material escolar, etc.) 

Un regal que realment desitgin. 

Un regal que realment necessitin. 

Un llibre per llegir. 

 

Us recomanem que llegiu l’article del link, que ens dóna algunes claus per pensar en el que és millor per ells i també 

per les nostres butxaques. 

 

https://tuteticontigo.com/ninos-hiperregalados/ 

 

Us desitgem unes Bones Festes i que gaudiu de jugar, parlar, riure, llegir, i passejar amb els vostres fills i filles. Aquest 

serà el millor regal de Nadal!!! 
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AFA 

 

 
 
Continuem treballant el projecte amb l'artista Joan Turu. 

Agrair a totes les persones que van venir dissabte passat per preparar la paret on farà el Mural. 

 

 

 

 

 

 

 

Un projecte en el qual l'alumnat participa de manera directa en la creació dels personatges que ens repre-

senta com a Societat. 

pàgina web http://www.joanturu.cat/ 
 

Per altra banda volem recordar la gran cita que tenim plegats: 
 

El diumenge 18 de desembre La Marató dedicarà la 31a edició a les malalties cardiovasculars. 

Podeu adquirir les entrades de 17:30 a 19:00 a la secció Basket, preguntar per 

Marina. 

La recaptació íntegra es destinarà a la Marató de TV3. 

  
Si teniu ganes de col·laborar, de participar dels projectes per a col·laborar en l’educació dels nostres fills i 

filles, us convidem a venir a les reunions de l’AFA. 

Us podeu posar en contacte a través dels vostres delegades o delegats de grup, a través del correu electrònic 

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

 
L'equip humà de l'AFA Sant Gabriel Ripollet 

http://www.joanturu.cat/
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JEMIMA’S CORNER 

 

PRIMARIA: 

This week Primary 1 commenced the lesson with a family song and had fun dancing to it in front of the class 

in pairs! Primary 2 flew across the world to learn about the celebration of Diwali: also known as the festival 

of lights. We learnt about fireworks, colourful ethnic clothes and yummy food which the kids got to draw 

afterwards. Primary 3 reinforced their listening skills with a fun song about what’s in a bedroom. The kids got 

to put their critic skills to use and rated it out of 5 stars! Primary 4 had a quiet start with a test recapping 

their knowledge on sports but afterwards watched a fun animated video where they learnt the differences 

between kayaking, rafting and diving. Primary 5 and 6 worked on tenses such as the present continuous vs. 

the present simple as well as the past simple. We have to keep a lookout for cheeky irregular verbs! 

 

ESO: This week I delivered a Christmas Presentation to ESO 1 and 2 where I told them about festive tradi-

tions in the UK. This ranged from Santa Claus/Father Christmas, mince pies, that ‘boxing day’ doesn’t actually 

mean boxing and what’s in a traditional Christmas roast! Students also shared with me and the class how 

they celebrate the holidays be it Christmas Eve, Christmas Day, Sant Esteve and New Year. An interesting var-

iation is how some students replaced eating grapes during the New Year’s countdown with pieces of choco-

late and other sweets instead - don’t tell the dentist! With 3 and 4 ESO I we spoke about the same topics but 

in a conversational format. It has been lovely to learn about how the students spend their holidays. 
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JEMIMA’S CORNER 



 

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

 

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  

DESEMBRE 

 

 

 

 

16 Tarda E. INFANTIL Actuacions de Nadal 

16 al 20  ESO Projecte Social 

18 Matí TOTES Marató de TV3 (Activitats organitzades per l’AFA) 

20 Tarda E. PRIMÀRIA Actuacions de Nadal 

21 Matí TOTS Activitats de Nadal 

11,19 i 25 

de gener 

Matí 1r ESO Taller de gestió d’emocions 


