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TELÈFON EMERGÈNCIES  

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

cia en horari de 13.30 a 14.45.  

 

RESERVA DE PLACES ESCOLARS A ESO i altres cursos Si teniu algun fill-a nascut el 2011 i 

voleu matricular-lo a l’ESO a la nostra escola, ens ho hauríeu de comunicar a través del mail de direc-

cio@sgripollet.org. Recordar-vos també que els alumnes de P3 (curs 23-24) ja ho van comunicar en el seu mo-

ment. Moltes gràcies 

 

TOTS SOM ESCOLA 

 TOTS FEM ESCOLA  

BUTLLETI INFORMATIU SETMANAL 

INFO NÚM 17 DATA 19-01-2023 

CROSS VILA DE RIPOLLET  

El proper diumenge dia 22 de gener es portarà a terme el 40è. Cross Vila de Ripollet. Molts ànims i força a tots els ins-

crits!!! Trobareu horaris i categories al document annex aquest infoSg. Caldrà estar 30 minuts abans de cada cursa 

(teniu l’horari a l’apartat de Primària) a la Rambla de les Vinyes amb Avinguda del Mediterrània on els professors 

de l’escola us repartiran els dorsals. 

 

 

 

 

 

 

AGRAIMENT 

Voldríem agrair a la família López-Muñoz la bona acollida que ha fet a la nostra auxiliar de conversa durant aquests 

mesos i agrair també a la nova família d’acollida Calabuig-Garcia la seva magnífica predisposició per tal que la Jemima 

estigui com a casa seva. Gràcies a les dues!!! 

  

 

SALVEM VIDES 

Els alumnes de 2n, 4t i 6 E. Primària i 2n i 4t d’ESO que van realitzar la formació en primers auxi-

lis, “Salvem Vides”, rebran demà el seu títol acreditatiu. 
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E.INFANTIL I PRIMÀRIA 

 

INFANTIL I PRIMÀRIA 
 

 CROS VILA DE RIPOLLET (de P5 a 6è) 

Aquest diumenge 22 de gener és la cursa del Cros de Ripollet. Annexem els horaris previstos per les diferents curses 
segons l’edat dels vostres fills i filles. 

ATENCIÓ: Caldrà estar 30 minuts abans de cada cursa a la Rambla de les Vinyes amb Avinguda del Mediterrània on 

els professors de l’escola us repartiran els dorsals. 

Gràcies per la vostra participació! Estem molt satisfetes i satisfets de l’alt nombre de participants que representaran la 
nostra escola. 

 

 

 

 

 

PRIMÀRIA     

PROVES PSICOPEDAGÒGIQUES (6è) 

Avui les i els alumnes de 6è han realitzat les proves psicotècniques realitzades pel Gabinet Psicopedagògic de La Salle. 
Més endavant us informarem de com farem el retorn dels resultats.    

EXPOSICIÓ PER A FAMÍLIES DEL PROJECTE  “Els Materials”. Cicle Mitjà (3r i 4t)        

El proper DIJOUS 26 de gener us convidem a entrar a les aules de 3r i 4t de Primària per poder 
gaudir d’una petita exposició que han preparat els vostres fills i filles sobre el projecte dels Materi-
als. 

Podreu entrar per Secretaria a partir de les 16.15h.  

Acabarem la visita a les 16.45h.Qui vulgui podrà recollir ja als nens i nenes a l’acabar l’exposició i 
si no és així, us esperem com sempre a les 17 h. per la porta habitual de sortida. 

Us hi esperem! 

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

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

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. 



 

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

 
 
 

 

 

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.  

 

SORTIDA AL PALAU DE LA MÚSICA (1r d’ESO) 

El dijous dia 26 de gener els alumnes de 1r d’ESO aniran al Palau de la Música per a assitir a l’espectacle “Meravellós 
Mahler” dins el programa Les escoles al Palau. Aquesta sortida permetrà que els nostres alumnes coneguin un dels edi-
ficis més emblemàtics del modernisme català i sensibilitzar-los en el món musical. 

 

 

 

 

 

 
SORTIDA AL TNC (3r ESO) 
 
El dimecres dia 25 de gener els alumnes de 3r d’ESO aniran al Teatre Nacional de Catalunya a veure la representació 
teatral “Upphivenhet”. L’objectiu de la sortida és la sensibilització dels nostres alumnes en el fet teatral, així com gaduir 
d'aquesta magnífica obra. Sortida en horari matinal. 
 

E. SECUNDÀRIA 
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PASTORAL 

 
Avui ens ha visitat un grup d’Aspasur de la mà de la Maria, la seva educadora. Ens han retornat la visita 
que vam fer durant el projecte social i aquesta vegada per entrevistar als alumnes que van participar-
hi. 
Aquestes entrevistes es podran sentir per Ripollet Ràdio, a la freqüència 91,3 en el programa  “Així 
som”, programa realitzat pels nois i noies d’Aspasur.  
 
També ja us anunciem que el dilluns 30 de gener obrirem les portes de l’escola a les famílies perquè ens pugueu acom-
panyar a l’acte de la Jornada escolar per la Pau i no violència que tindrà lloc a les 16:30h. Us ho recordem la setmana 
vinent! 
 
 
 
 
 
 
"No existeixen els pares ni els fills perfectes, i és bo que sigui així". L'educació ha de ser tranquil·la, constant, compromesa 
i col·lectiva, ens diu el psicòleg Ricardo Fandiño. 
Les consultes a professionals de la salut mental han anat en augment els últims anys. La violència, l'assetjament i els dife-
rents malestars han anat en augment els últims anys, i això ha anat acompanyat d'una major preocupació social. La reso-
lució dels conflictes pot ser una eina que obri a noves oportunitats. La hiperestimulació, les expectatives d'èxit són també 
temes molt presents en educació en l'actualitat. L'acceptació de les pròpies limitacions esdevé també i més que mai una 
necessitat enfront dels discursos predominants.  
Com ha de ser l'educació avui en dia, doncs?  
 
El psicòleg Ricardo Fandiño ens diu que el treball amb el nen i l'adolescent contemporani se'ns presenta com un desafia-
ment i un enigma a resoldre.  
 
Esperem que us interessi: 
 
https://www.levante-emv.com/castello/2018/01/19/existen-padres-perfectos-hijos-son-12070637.html 
 
 

ORIENTACIÓ 

https://www.levante-emv.com/castello/2018/01/19/existen-padres-perfectos-hijos-son-12070637.html
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JEMIMA’S CORNER 

 
 
 
PRIMARIA:  
 
Primary 1 continued learning about animals: they drew their pets at home as well as identified what small animals 
need to thrive - water, food and maybe a friend?! Primary 2 acted out asking help for directions - “Excuse me where is 
the river?” They also had a go at identifying helpful actions in their workbooks! How is this girl helping this lost lady on 
the street? Primary 3 started learning how to describe people’s appearances! Who is wearing a wig and sunglasses? 
Who is wearing a necklace and boots; important vocabulary when describing a person to someone else! Primary 4 con-
tinued to talk about different school subjects and had a go at drawing the teacher of their favourite subject - lots of 
P.E! Primary 5 reviewed superlatives: what is the highest mountains, deepest ocean and widest river? Primary 6 delved 
deep into the past continuous tense and continued watching their mini detective series where students got to act out 
different the characters.  
 
 
ESO:  
 
ESO 1 commenced their topic on what leisure activities they enjoy doing. We also looked at adverbs of frequency and 
they practised giving their opinion on topics - are you crazy about football or the song Despechá or do you just like it? I 
spoke about street artistry with ESO 2 and also moreover what they would like to be when they grow up. I was im-
pressed by their answers which included psychologists, farm engineers, teachers and lawyers! This week, ESO 4 told 
me about some of their favourite leisure activities. In addition to the classic football and basketball we also had com-
petitive scooter riding and afro dance!  
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JEMIMA’S CORNER 
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AFA 

 
NOUS PROPÒSITS 

Benvolgudes famílies,  
 
Comença un nou any, i continuarem treballant per continuar el proper any amb la mateixa força que vam acabar el 
2022. 
 
Oferint a les nostres filles i fills d'INFANTIL la il·lusió de rebre el patge reial per lliurar el seu regal particular als Reis 
Mags. 
 
Gaudint d´un pati molt especial per als nostres alumnes de PRIMARIA amb jocs gegants tradicionals. 

 
 
i retornant la il·lusió als nostres alumnes de l'ESO amb l'espectacle de màgia. 

                   
 
Per a totes aquestes activitats és imprescindible la col·laboració de molta gent per tal que es puguin fer realitat.  
 
Mares i pares, 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 treballant per a col·laborar 

en l’educació dels nostres fills i filles, us podeu posar en contacte a través del correu electrònic afa@sgripollet.org o 

mitjançant el nostre Instagram @afa_sgripollet. 

 
"Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, poden canviar el món"  

 
L'equip humà de l'AFA Sant Gabriel Ripollet 



 

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  

GENER 

 

 

 

 

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

22 Matí TOTES Cross Vila de Ripollet 

23 Matí 2n ESO Xerrada de prevenció de trastorns alimentaris 

25 Matí 3r ESO Sortida al Teatre Nacional de Catalunya 

26 Matí 

 

16.30 

1r ESO 

 

C. Mitjà 

Sortida al Palau de la Música de Barcelona 

 

Exposició “Els Materials” 

30 16.30 TOTES Celebració de la Jornada Escolar per la Pau i  a No-

Violència (Acte obert a les famílies). 


