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PREINSCRIPCIONS 2023-24 Us recordem que dilluns finalitzen 

les preinscripcions pel curs vinent!!! 
 

DEVOLUCIÓ PSICOTÈCNICS 2n ESO i 6è E.P 

Totes aquelles famílies que no van poder venir a la devolució dels psico-tècnics poden passar a recollir-los per la 

secretaria de l’escola o autoritzar els seus fills-es a través de l’agenda, per tal que ells ho puguin fer.  

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un devastador terratrèmol ha tornat a posar a prova la solidaritat mundial.  
En aquests casos, organitzacions com Càritas, que es troben al terreny són el millor canal per gestionar les aju-
des. 
 
Per això, ens adherim a la campanya iniciada per recollir fons.  
Compartim la informació amb tota la comunitat educativa per tots aquells que pugueu col·laborar. 
Moltes gràcies 

 

TOTS SOM ESCOLA 

 TOTS FEM ESCOLA  

BUTLLETI INFORMATIU SETMANAL 
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INFANTIL I PRIMÀRIA 

 

INFANTIL i PRIMÀRIA 

Annex a aquest “info” trobareu el document amb les dates de Portes Obertes del curset de 
Natació previstes per aquest 2n trimestre. 

 

 
PRIMÀRIA 

 
SORTIDA al Poble Espanyol (Cicle Superior - 5è i 6è) 

 
Recordeu que demà DIVENDRES 17 de març les nenes i nens de 5è i 6è aniran d’excursió al Poble 
Espanyol (Barcelona) a descobrir aquest espai tot orientant-se amb el mapa i per conèixer de ben 
aprop l’elaboració d’artesania. 
Hauran d’anar vestits amb el xandall de l’escola i com sempre recordeu portar l’esmorzar, el dinar i 
l’aigua. 
 

Arribarem cap a les 16'30 h.  així que si voleu, podeu venir a recollir als vostres fills i filles a l’arribada de l’autocar, al 
mateix lloc des d’on sortim (Plaça dels Vinaters). Si no, la recollida serà a les 17 h. a l’escola per la porta habitual. 
 
 
SORTIDA Casa Natura (Cicle Mitjà - 3r i 4t) 
 

La setmana vinent els alumnes de 3r i 4t faran una activitat organitzada per la “Casa Natura” de Ripollet. La sortida 
serà només al matí, es desplaçaran a peu  i les hores d’entrada i sortida escolars seran les habituals. Allà faran un taller 
sobre les diferents espècies de fauna i flora a la vegada que fan un passeig pel parc i bosc dels Pinetons. 
Aquell dia hauran d’anar vestits amb el xandall de l’escola. 
*ATENCIÓ: el grup de 4t farà la sortida el DIMARTS 21 de març 
                   el grup de 3r farà la sortida el DIJOUS 23 de març 
  
 

 

 

 
 
Sortida TEATRE AUDITORI (Cicle Mitjà - 3r i 4t) 

El proper DIMECRES 22 de març al matí, les nenes i nens de 3r i 4t aniran a veure l’espectacle 
Teatral “Valentina Quàntica” al Teatre Auditori de Ripollet. Aniran caminant cap al Teatre i 
les hores d’entrada i sortida escolars seran les habituals. 
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INFANTIL I PRIMÀRIA 

Sortida TEATRE AUDITORI (Cicle Inicial - 1r i 2n) 

El proper DIJOUS 23 de març al matí, les nenes i nens de 1r i 2n aniran a veure l’espectacle teatral de titelles “El petit 
elefant” al Teatre Auditori de Ripollet. Aniran caminant cap al Teatre i les hores d’entrada i sortida escolars seran les 
habituals.  
Quan surtin del teatre ja serà l’hora d’anar a Natació. Per això us demanem que aquell dia portin un esmorzar que pu-
guin dur a la butxaca ja que hauran de menjar mentre tornen del teatre i així a l’arribar a l’escola ja agafaran les motxi-
lles per marxar a l’autocar. 
Encara que sigui el dia de la fruita, podran dur una altra cosa per tal d’evitar les carmanyoles. 
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TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL (2n ESO)  

El dijous dia 9 de març els alumnes de 4t d’ESO han iniciat els seus tallers amb la Laia 

Mestres, educadora i màster en educació emocional i benestar. En aquests tallers treba-

llaran la quarta competència del model de competències emocionals del GROP, la Com-

petència per la vida i el benestar. La formació té una durada de 6 hores dividides en 

classes de 2 hores ( 9, 16 i 23 de Març) 

 

 

FINAL DEL 2n. TRIMESTRE Us recordem que el divendres dia 17 de març finalitza el 2n trimestre. L’enviament de les 

qualificacions serà el dia 31 de març  

 

 

 

 

MOSTRA EDUCATIVA DE FORMACIÓ POSOBLIGATÒRIA DE RIPOLLET 

El divendres 24 de març a les 10 hores els alumnes de 4t d’ESO aniran a visitar la mostra educativa de formació 

postobligatòria que tindrà lloc a la Plaça del del Molí de Ripollet. La mostra té l’objectiu de potenciar la formació al mu-

nicipi, donant valor a totes les opcions educatives que es porten a terme des dels diferents centres de secundària, així 

com d’altres serveis educatius i d’orientació del municipi. 

La idea general és que l’alumnat faci un circuit planificat coneixent els diferents stands informatius que es posaran i que 

estaran distribuïts per la plaça. 

 

 

 

E. INFANTIL i E. PRIMÀRIA E. SECUNDÀRIA 
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JEMIMA’S CORNER 

 
PRIMARIA: 

Primary 1 kicked off the week by reviewing stationery vocabulary and Primary 2 are coming to grips with describing people of all 

sorts of appearances. Primary 4 learnt about an adorable animal called a sugar glider whilst learning vocabulary like what it eats, 

where it lives etc. Primary 5 continued on with tenses work and Primary 6 commenced with speaking about cinema; they did a 

great job at describing the plot and characters!  

 

ESO: 

ESO 1 continued on with utilising comparatives and superlatives through travel and hobbies. ESO 2 Little Scientists put both their 

science and bidding skills to use today with an auction about density facts. ESO 3 talked about a range of things, one of which 

was social media – what are its advantages and disadvantages? ESO 4A are finishing up conditional sentences where I learnt 

about places they would like to try living abroad in; some examples include Norway and Brazil.  
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Benvolgudes famílies,  
 

El proper dilluns dia 20 de Març, tenim el plaer d'anunciar un nou taller adreçat a l'alumnat de P3, P4, P5, 1r i 2n.  
 
L'hora del conte 
 
De la mà d´Angy, col·laboradora de l´AFA, els més petits de la casa tindran un espai on gaudir d´una manera original 
els grans contes de la literatura. 
Us podeu posar en contacte a través del correu electrònic afa@sgripollet.org o mitjançant el nostre Instagram 
@afa_sgripollet 
 
Horari: 17:30, després del berenar que podran realitzar al pati del col·legi. 
 
Lloc: Biblioteca, entrada pel pati. 
 
 
 
Per últim, les famílies que feu els pagaments per finestreta, recordeu que ja podeu passar per secretaria per abonar la 
quota anual de l'AFA. 
 
Aquesta quota és l'única font d'ingressos de l'entitat i sense ella cap de les accions que duem a terme de cara als 
alumnes, serà possible. 
 
Us recordem que l’AFA som totes les famílies de l’escola i que sempre sereu benvingudes i benvinguts a qualsevol de 
les reunions i/o activitats que organitzem.  
  
 
Mares i pares, necessitem la màxima participació possible de les famílies, així que si teniu ganes de col·laborar, po-

seu-vos en contacte amb nosaltres per participar dels projectes que tenim en marxa, i col·laborar a l'educació dels 

nostres fills i filles.. 

                   

    

Gràcies per la vostra col·laboració. 

L'equip humà de l'AFA Sant Gabriel Ripollet" 
 
 

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

 

 

AFA 
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PASTORAL 
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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  

MARÇ 

 

 

 

 

17  

 

Tot el dia  

ESO 

 

5è i 6è E.P 

Final de la 2a Avaluació 

 

Sortida al poble Español 

20  TOTES Darrer dia per fer la preinscripció pel curs 23-24 (Alumnes 

nous) 

21  4t E.P Sortida a la Casa Natura de Ripollet 

22  3r i 4t E.P Sortida al Teatre Auditori de Ripollet 

23  3r E.P 

 

1r i 2n E.P 

Sortida a la Casa Natura de Ripollet 

 

Sortida al Teatre Auditori de Ripollet 

24 10 4t ESO Visita a la mostra de l’oferta d’estudis postobligatoris a Ripo-

llet (Plaça del Molí) 

31  ESO Enviament de les qualificacions de la 2a Avaluació 


