
 

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

 

 

 

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.  

 

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 direccio@sgripollet.org. Recordar-vos 

també que els alumnes de P3 (curs 23-24) ja ho van comunicar en el seu moment. Moltes gràcies 

 

DIA NO LECTIU  

El proper dilluns dia 20 de febrer és un dia no lectiu a l’escola (dia de lliure disposició) tal i com va aprovar el 

consell escolar 

 

 
 
 
El dilluns 30 de gener ens vam veure acompanyats per molts de vosaltres que van assistir a l’acte de cloenda de 
la setmana de la Pau i la no-violència.  
Amb la participació de tota la comunitat educativa, vam gaudir d’una bonica trobada amb la cirereta de l’actua-
ció de 4 alumnes de 2n de l'ESO, que amb molta delicadesa van acompanyar la cançó “Si tingués la màgia d’un 
mag”. També recordar que aquest dilluns dia 6 de febrer, a les 19 h, s’emetrà el programa de ràdio “Així som” a 
Ripollet Ràdio, amb la participació dels alumnes de 2n de la ESO. 
 
I avui, 2 de febrer, celebrem la Candelera, 40 dies després de Nadal. És la festa de la llum, i es beneeixen espel-
mes. I segons les dites populars... 
“...si la candelera riu, el fred es viu; si la candelera plora el fred es fora” 
Fes, Jesús, que jo et conegui, 
Ja que ets la llum fes-me'n arribar un raig 
al fons del meu esperit, 
perquè et pugui veure, 
perquè et pugui comprendre, 
perquè pugui seguir-te. 
Acompanya'm en el meu camí 
per ser portadors de torxes enceses: 
Que no s'apagui la nostra llum!! 

 

TOTS SOM ESCOLA 

 TOTS FEM ESCOLA  

BUTLLETI INFORMATIU SETMANAL 

INFO NÚM 19 DATA 02-02-2023 

PASTORAL 
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INFANTIL i PRIMÀRIA 
 

SORTIDES CULTURALS 

Podeu consultar les sortides actualitzades a la web del col·legi. 
Trobareu el document dins de l’apartat de cada Etapa Educativa. 
 
CARNAVAL 

 

Anem-nos preparant que ja s’acosta el Carnaval! 
Si no hi res de nou, la setmana que ve ja tindrem el Pregó del Rei Carnestoltes amb les seves ordres! 

 
 

INFANTIL 

 
FINAL 1a AVALUACIÓ (P3, P4 i P5)  

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

Demà divendres dia 3 de febrer us farem arribar per correu electrònic els informes d’avaluació, que també trobareu a la 
plataforma digital ALÈXIA. 

 
CARNAVAL 

Les nenes i nens del Parvulari estan preparant un espectacle de ball que farem al 
teatre del col·legi. 
Reserveu la data: la tarda del DIVENDRES 17 de febrer.  
Igual que al Nadal i per respectar l’aforament del teatre,  farem dues representaci-
ons iguals en torns diferents: 
 PRIMERA ACTUACIÓ a les 15.15 h  
 SEGONA ACTUACIÓ a les 16.15 h. 
 
Assignarem 6 entrades per a cada família que podreu combinar en els torns que vulgueu. 

La setmana vinent us donarem els detalls de la recollida d’entrades.  

 

PRIMÀRIA     

AJORNADA la SORTIDA a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra  
(només 2n) 
 
La sortida prevista el DIMARTS 7 de febrer, on les nenes i nens anaven a visitar la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de 
Ripollet, queda ajornada i pendent de nova data per motius aliens a la nostra organització. 

E. INFANTIL i E. PRIMÀRIA 
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TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL (2n ESO)  

Avui 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 cons-

tructiva. 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 
 
Demà 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 conscient mentre que el segon els hi explicaran de forma mes teòrica qui-
nes són les possibilitats que ofereixen els estudis post obligatoris . Els formadors pertanyen a la Fun-
dació sociocultural  
 
 
 
EQUITAT SEXUAL (3r ESO) 
 
El servei d’atenció  sexual i reproductiva de Cerdanyola  realitzarà una formació als alumnes de 3r d’ESO el proper di-
mecres dia 8 de febrer sobre equitat sexual “La meva regla, les meves regles” . Es una xerrada organitzada pel Departa-
ment d’Educació de la Generalitat de Catalunya  

 

 

DEVOLUCIÓ PSICOTÈCNICS  

El proper dilluns dia 6 febrer a les 18h farem una reunió amb les famílies dels alumnes de 2n d’ESO on rebran les proves 

psicotècniques que van fer els seus fill-es. En aquesta sessió el psicòleg Sr Ivan Puigarnau comentarà els aspectes gene-

rals d’aquestes proves i ens indicarà la millor forma per interpretar-les. També podreu preguntar-li tot aquells dubtes 

que us puguin generar. Entrada pel carrer Afores.  

E. SECUNDÀRIA 

http://lesmevesregles.cat/
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Com és -i com serà- la nostra vida on-line? Com afectarà les futures generacions? De quina manera afectarà els nostres 
vincle personals i terapèutics, la convivència, i la salut? 

 

https://www.rtve.es/play/audios/estamos-como-queremos/estamos-como-queremos-vida-online-vida-soledad/6783776/  
 
 

 
Avui us recomanen el següent podcast, esperem que us agradi 

 

 

 

 

Ens trobem al llindar d’una nova bretxa social? Quines en són les claus? Podem apaivagar el desconcert que provoca en la generació an-
terior als millennial? 

ORIENTACIÓ 

https://www.rtve.es/play/audios/estamos-como-queremos/estamos-como-queremos-vida-online-vida-soledad/6783776/
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JEMIMA’S CORNER 

 
 
PRIMARIA:  

Primary 1 were amused at a short animated story about a quiet, orange fish. Be alert! When you turn around he turns 

into a noisy, big fish with all the colours of the rainbow! The kids also practised describing different animals - are they 

small or big? Quiet or noisy? Primary 2 had both a fun and funny lesson this week as students acted out characters from 

a book in a role play - It was about a cake machine that had gone wrong! Primary 3 had a culturally informative lesson 

which pulled together describing different clothes within different cultural dances around the world - we travelled from 

India to Russia in this lesson! Primary 4 had a shorter lesson with me this week due to the Peace/Non-Violence day but 

we did a quick speaking exercise at the beginning to warm up! Similar to Primary 6 last week, Primary 5 put some seri-

ous writing skills to use by writing about themselves including their family and likes and dislikes. Primary 6 reinforced 

their modal grammar skills by utilising ‘must’ and ‘mustn't’! You must be quiet in class and mustn't talk out of turn! They 

also wrote about their best friend: describing his/her likes and dislikes.  

 

ESO:  

ESO 1 continued expressing their opinions, talking about sports and reinforcing their school vocabulary. I found out that 

a lot of my students don’t like black liquorice (regaliz) but like the red one! ESO 2 continued to give some great analysis 

on street artists' paintings. In terms of careers, some of them said they want to be sports journalists, paediatricians and 

criminologists when they're older. Very ambitious and interesting careers!  Acid or Alkali? The Little Scientists of ESO 2 

learnt about the pH scale and different indicators, one of which is red cabbage juice! ESO 3 continued to have conversa-

tions about the cultural differences of English speaking countries as well and their thoughts on the work-life balance their 

parents have and they have themselves with school.  ESO 4 finished off our topic on sports, hobbies and giving advice 

today - we had some big injury stories ranging from losing a nerve on a knee to arm and head injuries from falling off a 

scooter in a skating park!  
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Benvolgudes famílies,  

 
Com molt possiblement sabeu, en els últims anys hi ha hagut un augment del nombre d’adolescents que pateixen un 
trastorn de la conducta alimentària. Per això, des de l'Ajuntament de Ripollet, Drets Social, han organitzat una xerrada 
per donar eines que ajudin als pares i mares a prevenir aquests trastorns. Us facilitem algunes dades: 
 

Títol: “El paper de les famílies en la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària" 
Quan? Dijous, 9 de febrer de 2023 a les 17:30h 
Modalitat online. 

Tema: Xerrada prevenció TCA famílies Ripollet 
https://us06web.zoom.us/j/85112532337 
ID de reunió: 851 1253 2337 
 

Durada: 1,5 h. 
Dirigit a famílies (persones adultes) amb fills i filles matriculats als centres d’educació secundària de Ripollet. 
La xerrada estarà a càrrec de FITA Fundació. 
 

Si voleu més informació, podeu consultar-la al web de l’Ajuntament. 
 
https://www.ripollet.cat/serveis/joventut/comissio-salut-i-joves/xerrades-a-families-transtorns-conducta-alimentaria 

 

 
  
 
L'equip humà de l'AFA Sant Gabriel Ripollet 

AFA 

https://us06web.zoom.us/j/85112532337
https://www.ripollet.cat/serveis/joventut/comissio-salut-i-joves/xerrades-a-families-transtorns-conducta-alimentaria
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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 17h 

 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  

FEBRER 

 

 

 

 

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

2, 9 i 16   2n ESO Taller d’educació emocional 

3  4t ESO 

 

E. INFANTIL 

Taller sobre els estudis postobligatoris 

 

Informes d’Infantil 

6  2n ESO Retorn estudi psicotècnic 

8  3r ESO Xerrada sobre Equitat sexual 

17  Infantil Espectacle de Carnaval a la sala d’actes 

20  TOTS Dia no lectiu 


