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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 18 DATA 26-01-2023 

CROSS VILA DE RIPOLLET 

Volem felicitar a tots els nostres alumnes participants al cross de Ripollet, on vam aconseguir bons resultats espor-

tius i gaudir d’una magnífica matinal atlètica  

 

 

CLOENDA CENIP OBERT A FAMILIES 

 

El 30 de gener totes les famílies esteu convidades a participar en l’Acte en motiu de la Jornada escolar per la no-

violència i la pau . 

Es realitzarà al pati de l’escola el dilluns 30 de gener a les 16.30h. 
Aquest acte comptarà amb la participació de tota la comunitat educativa del Sant Gabriel, per la qual cosa també us 
hi esperem. 
 

 

 

 

  

 

 



 

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

E.INFANTIL I PRIMÀRIA 

INFANTIL I PRIMÀRIA 
SETMANA DE LA PAU 

Aquesta setmana, treballem a l’escola la Setmana de la No Violència i la Pau. Un tema primordial per fomentar valors 
de respecte i convivència. Tots els cursos hem realitzat tutories per reflexionar sobre el tema i preparar la trobada a la 
que us convidem el proper DILLUNS 30 de gener al pati de l’escola. (Les i els nens de P3 aniran a la piscina amb normali-
tat) 

L’acte serà a les 16.30h i podreu accedir al pati per la porta del C/Nord. Us hi esperem! 

Treballem junts per la PAU. 
 

INFANTIL 

 
FINAL 1a AVALUACIÓ (P3, P4 i P5)  

Ja hem acabat la primera avaluació de les dues que fem a l’Educació Infantil. 

El proper divendres dia 3 de febrer us farem arribar per correu electrònic els informes d’avaluació, que també trobareu 
a la plataforma digital ALÈXIA. 
PRIMÀRIA     
CONCURS “APILO”  
Els i les alumnes de 3r i 4t de Primària s’han apuntat un any més al concurs organitzat per la Generalitat de Catalunya 
que consisteix en recollir el màxim de piles i bateries usades. S’han convertit en “agents especials Apilo” i són els encar-
regats de promoure aquesta recollida a tot el col·legi..  

 
Aquesta setmana us arribaran uns petits contenidors per a que aneu recollint les piles a 
casa vostra abocar-les al gran contenidor “APILO XII” que segueix instal·lat a la Secretaria 
de l’escola. 
 
És molt important comptar amb la col·laboració de totes les famílies si volem que els nos-

tres agents guanyin la missió! Som-hi! 
 

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

Recordeu que avui 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 Materials. 

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 espe-
rem com sempre a les 17 h. per la porta habitual de sortida. 

No hi falteu! 
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E.INFANTIL I PRIMÀRIA 

VACUNACIÓ (6è) 
 

 

El proper DIMARTS 31 de gener, es realitzarà la segona dosi de les vacunes pertinents se-
guint el programa “Infància amb salut” i el programa de salut escolar de Catalunya que té 
com a funció dur a terme la vacunació dels infants i adolescents d’acord amb el calendari 
vacunal vigent en cada moment. Per tant, un dels objectius del desplaçament dels profes-
sionals sanitaris als centres escolars és el seguiment del calendari de vacunacions sistemà-
tiques de Catalunya.   
IMPRESCINDIBLE portar el llibre de vacunes de cada nen i nena. 
 
 

 
 
SORTIDA al Teatre Auditori - Cicle Superior (5è i 6è)  
El proper DIJOUS 2 de febrer els alumnes del Cicle Superior aniran al Teatre Auditori de Ripollet per assistir a l’especta-
cle musical: “Les dones del Rock”.  
Aquesta sortida està dins de la campanya escolar “Anem al teatre” que organitza cada any l’Ajuntament de Ripollet. Els 
grups hi aniran caminant acompanyats de les mestres i els tutors. En acabar tornarem a l’escola. (L’entrada i la sortida 
seran en l’horari normal) 
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TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL (2n ESO)  

Els alumnes de 2n d’ESO faran un taller amb la Laia Mestres, educadora i màster en educació emocional i benes-tar, on 

es treballarà la segona competència del model de competències emocionals del GROP, la Regulació emocional. En 

aquest taller se’ls hi ensenyarà a expressar les emocions de manera adequada, així com les diferents tècniques que els 

hi serviran per regular les emocions desagradables i com generar emocions positives de manera responsable i construc-

tiva. El taller consta de 6 hores dividides en dues hores cada dia. Els dies del taller són el 2, 9 i 16 de Febrer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIÓ 4t ESO 
 
El proper divendres dia 3 de febrer els alumnes de 4t d’ESO rebran una formació per ajudar a la seva tria dels estudis 
postobligatoris. Els primer taller de caràcter, més pràctic, els hi ensenyaran tècniques per poder triar de forma consci-
ent mentre que el segon els hi explicaran de forma mes teòrica quines són les possibilitats que ofereixen els estudis 
post obligatoris . Els formadors pertanyen a la Fundació sociocultural Atlas. També informar-vos que el dimecres dia 1 
de febrer a les 17.15 a la Biblioteca, l'acadèmia Roca de Barcelona explicarà la seva oferta de Batxillerat i cicles forma-
tius. 
 
 

E. SECUNDÀRIA 
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PASTORAL  
 
 

El 30 de gener totes les famílies esteu convidades a participar en l’Acte en motiu de la Jorna-
da escolar per la no-violència i la pau . 
Es realitzarà al pati de l’escola el dilluns 30 de gener a les 16.30h. 
Aquest acte comptarà amb la participació de tota la comunitat educativa del Sant Gabriel, per la qual 
cosa també us hi esperem. 

 
 
El dijous passat, tots els alumnes de 2n de l'ESO vam participar en el programa de ràdio Ripollet, “Així 
som” conduït per la Fundació Aspasur amb la que hem estat compartint projecte.  
L’emissió que es va gravar a l’escola la podreu escoltar a Ripollet Ràdio el dilluns 6 de febrer a les 19 hores  a la fre-
qüència 91,3.  
A partir d'aquella hora també estarà disponible a la web de la ràdio. 
https://www.ripolletradio.cat/ 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Sovint, les conductes dels nens o dels adolescents poden fer que els adults que hi conviuen perdin la paciència. 
Aquestes conductes solen expressar en actes allò que no poden verbalitzar. Les formes de regulació de la conducta 
dels nens i adolescents poden oscil·lar des de la conversa i la reflexió, l'establiment pautes o hàbits, fins a intents de 
controlar-la mitjançant altres esforços. És important saber que molts cops aquestes conductes són la manifestació 
actuada d'un malestar. Per atendre i tractar aquest malestar caldrà parar atenció al que els passa, i en altres ocasi-
ons, demanar ajuda a un professional de la salut mental. 
Us deixem un article que en parla. Esperem que us interessi:    
 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2023/01/23/adolescentes-malos-adolescentes-
tristes/0003_202301G23P11993.htm 
 

ORIENTACIÓ 

https://www.ripolletradio.cat/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2023/01/23/adolescentes-malos-adolescentes-tristes/0003_202301G23P11993.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2023/01/23/adolescentes-malos-adolescentes-tristes/0003_202301G23P11993.htm
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JEMIMA’S CORNER 

 
 

 
PRIMARIA:  

 

To start off, Primary 1 continued their fun topic on animals and pets and of course had to sing and dance to the song too! Primary 2 

put both their artistic and preposition skills to use as they drew pictures of the countryside - but also had to describe the placements of 

objects. Primary 3 have started learning the vital skill of learning how to describe different clothes; they were able to successfully de-

scribe what I was wearing: black boots, a dress, tights and a necklace! Primary 4 watched a funny video reinforcing their knowledge 

on different subjects through a character pretending to be ill in his lessons so he could get free time - I hope they haven’t gotten any 

ideas! Primary 5 continued to reinforce their knowledge on the past continuous tense as we asked each other questions - a nice inter-

active way of learning. Primary 6 put some serious writing skills to use as they were instructed to describe a friend or family member 

and describe their physical appearance, family and likes and dislikes. 

 

ESO:  

ESO 1 continued to make headway on their topic on expressing opinions, their favourite hobbies and school trips. A lot of them enjoy 

ziplining. Me too! The Little Scientists of ESO 2 finished their chromatography practical this week and started their new topic on pH 

indicators. We commenced by spraying out a secret pink message with a bleach solution - a good way to make science more fun. In 

our conversations, ESO 2 have analysed some individual pieces of street art such as those of Banksy, Combo and Bambi. They dis-

cussed what the paintings meant, giving ideas ranging from love and loss to harmony and peace. ESO 3 have continued to look at 

cultural differences - did you know that the British word for ‘camión’ is ‘lorry’, but Americans say ‘truck’? Finally, ESO 4 have continued 

talking to me about times they or family members and friends have had injuries, as well as exercised their giving-advice skills!  
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JEMIMA’S CORNER 
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AFA 

Benvolgudes famílies,  
 
 
Ens plau doncs presentar-vos “La Passera”, Projecte Pilot per a l’acompanyament terapèutic a les famílies de l'Ajun-
tament de Ripollet, Drets Social. 
La Passera està format per un equip de psicòlogues que ofereixen un espai segur i confidencial on parlar amb calma i 
confiança de les relacions familiars o de qualsevol cosa que us angoixi, i iniciar un procés terapèutic sempre que sigui 
necessari.  Sabem que els canvis i incerteses del dia a dia, de vegades, requereixen un acompanyament professional. 
Volíem dir-vos que hem tancat la data del taller “El paper de les famílies en la prevenció dels trastorns de la conducta 
alimentària". 
 
Finalment es farà el dia 9 de febrer a les 17:30h, tindrà una durada de 1,5h i es realitzarà de manera-
ra telemàtica. Properament us farem arribar el link del taller. 
 
 
 
 



 

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 

 

 

 

 

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). 

31  6è E.P Vacunació 

1 17.15 4t ESO Presentació de l’Oferta Educativa Estudis Roca 

2  5è E.P i 6è E.P Sortida a l’Auditori de Ripollet 

3  4t ESO 

 

E. INFANTIL 

Taller sobre els estudis postobligatoris 

 

Informes d’Infantil 

2, 9 i 16 

de Febrer 

 2n ESO Taller d’educació emocional 


