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Des de la Comunitat educativa de l’escola us volem desitjar un molt 

bon any 2023. Estrenem aquest nou any, on disposarem de noves 

oportunitats per renovar o crear il·lusions, promeses, somnis, idees, 

projectes, etc. Aprofitem-ne cada instant!  

 

 

  

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 16 DATA 12-01-2023 

 

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. 

 

 

 

CROSS VILA DE RIPOLLET  

El proper diumenge dia 22 de gener es portarà a terme el 40è. Cross Vila de Ripollet. 

Tothom qui es vulgui (des de P5 fins a 4t d’ESO), es podrà inscriure parlant prèviament 

amb el professor /a d’Educació Física. El termini acaba el divendres dia 13!!! Animeu-

vos, volem que molts alumnes SG hi participin!  

Trobareu horaris i categories al document annex aquest infoSg. 
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E.INFANTIL I PRIMÀRIA 

 
 

INFANTIL I PRIMÀRIA 
 
                          

Desitjant-vos a totes i a tots un feliç i bon any nou, iniciem el segon trimestre del curs amb nous reptes per superar i 
projectes per descobrir. 
                                        

 
CROS VILA DE RIPOLLET (de P5 a 6è) 

Aquesta setmana heu rebut la butlleta d’inscripció al 40è Cros Vila de Ripollet, recordeu que demà divendres 13 és la 
data límit d’entrega. Si voleu que els vostres fills i filles participin d’aquesta cursa popular és NECESSARI haver-la entre-
gat al tutor. 

Annex al vostre correu heu rebut la carta de l’Ajuntament on hi ha tots els detalls de la cursa. 

Animeu als vostres fills i filles a participar-hi! L’esport és part dels hàbits de vida saludables. 
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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'Ajuntament de Ripollet per tal de promoure 
l'aprenentatge de la identificació i la gestió saludable de les emocions. 

 

 

SALUT i TRANSTORNS ALIMENTARIS (2n ESO) 

El proper dia 23 de gener els alumnes de 2n ESO assistiran a una xerrada organitzada per l'Ajuntament de Ripollet so-
bre prevenció dels trastorns de la conducta alimentària.  

 

 

E. SECUNDÀRIA 
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PASTORAL 

 

 
Benvolgudes famílies, us informem de les activitats que realitzarem aquests pròxims dies. 
 
Els darrers dies de desembre, els alumnes de 2n de l'ESO en el marc del Projecte Social,  van visitar Aspasur, centre de 
Ripollet que treballa per satisfer les necessitats de persones amb discapacitat intel·lectual.  
Els nostres alumnes i els professors acompanyants  vam quedar colpits per l’experiència que vam compartir. Pels nos-
tres noies i nois va ser una descoberta d’una realitat que, a vegades, s’amaga en la nostra societat. 
Ara, volem, donar continuïtat a aquest vincle creat i els rebrem a la nostra escola el dijous 19 de gener on els acollirem 
per fer alguna activitat plegats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
També segueix en marxa el Projecte eCO4. El divendres 20 de gener, el nostre 
grup representant assistirà a una activitat formativa amb la participació d'Ecolo-
gistes en Acció .  
Les famílies amb alumnes implicats, rebreu aviat la informació corresponent. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seguim fidels a la nostra Missió gabrielista: 

 
“Una nova generació de cristians està convidada a contribuir a l’edificació d’un món en què la vida sigui acollida, 

respectada i cuidada amorosament,  
no rebutjada i, per tant, destruïda”. 

Benet XVI JMJ 2008 
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AFA 

El Desembre sempre és especial 
 

És el mes on somiem viure en un món diferent. 

Somiem amb un món on puguem viure la màgia d'una primera vegada de les nostres filles i fills. 

Somiem viure en un món on les diferències no existeixin. 

Somiem un món on l'esforç, el respecte i la solidaritat sigui part de la nostra vida. 

Somiem que el món pugui unir-se per a una causa comú. 

 

 

Diumenge 18 

Amb els alumnes de P3, P4, P5 i 1r vam poder gaudir totes les famílies 

del primer partit dels nostres infants a través de:              

 

Ens van enamorar i ballar amb les actuacions dels diferents grups de ball del gimnàs 

 

 

 

 

 

 

Vam aprendre amb l'associació ASPADI de la importància de l'esforç, el res-

pecte i la solidaritat, on l'important no és el joc ni el resultat sinó el jugador   

Amb la 

col·laboració de    

     ho vam fer possible   

 

 

Tots units per una causa comú:      amb una recaptació de 550 €, des de l'AFA, 

farem una donació de 390 €, fent un total de 940 €. 

Des de l’AFA Sant Gabriel seguirem esforçant-nos cada dia per aconseguir que els nostres somnis siguin la realitat de les nostres 

filles i fills. L’equip humà de l’AFA Sant Gabriel de Ripollet us desitja MOLT BON ANY 2023!!! 
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JEMIMA’S CORNER 

 

 

PRIMARIA 
 
Primary 1 kicked off the New Year with greeting songs and then we looked at animals including guinea pigs, hamsters 
and fish! They also learnt to ask each other about whether they had any pets or not. Conversation skills are coming 
along! Primary 2 travelled around different landscapes from farms, to rivers and rainbows. Primary 3 continued their 
exploration of what’s in a bedroom and watched a green alien visit a bedroom who reinforced our knowledge! Many of 
the classes are practising their true or false thinking skills. Primary 4 shared with the class what their favourite subjects 
are - lots of P.E! Primary 6 reinforced their knowledge on tenses such as the past continuous and were able to success-
fully describe things they had done in the past. It was nice to hear about how the kids spent their holidays - from Japan 
to Andorra and Austria, but most importantly spending time with family at home! 
 
 

ESO 
 
2 ESO little scientists were both crime scene investigators and scientists this week as they used chromatography to sep-
arate inks of different pens to find out which ink matched that of the murderer. 3 ESO commenced with one of my   
favourite topics - what other countries/regions have you visited and have you experienced any culture differences? 
They got to learn about aspects of different English-Speaking countries such as bilingual Canada (French & English), as 
well as the difference in work-life balance and renting between America, the U.K and South Africa. They shared with 
me some of their own experiences such as how when they visited Italy they learnt Italians eat dinner much more earli-
er than the Spanish and commented on regional accent differences such as how Sevillanos drop the ’s’ and ‘r’ and that 
Valencians speak Catalan with more emphatic accents! 4 ESO’s new topic is about injuries, advice and active hobbies. 
They got to relate to and give advice to people in hypothetical but common situations. We had some painful but funny 
stories about a time they or a family member had a bad injury!  
 
 
 



 

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

JEMIMA’S CORNER 
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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  

GENER 

 

 

 

 

11,19 i 25  Matí 1r ESO Taller de gestió d’emocions 

22 Matí ROTES Cross Vila de Ripollet 

23 Matí 2n ESO Xerrada de prevenció de trastorns alimentaris 


