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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 

 

  

REVISIONS OPTOMÈTRIQUES  

Demà divendres dia 24 de març repartirem als alumnes un full per sol·licitar una revisió optomètrica pels vostres 

fills/es. Les famílies interessades en aquest servei ( adreçat des de P5 a 4t d’ESO), cal que feu arri-bar la confor-

mitat a secretaria abans del dia 31 de març.  

 

TOTS SOM ESCOLA 

 TOTS FEM ESCOLA  
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INFANTIL I PRIMÀRIA 

 

INFANTIL i PRIMÀRIA 

Recordeu que la setmana vinent tindran lloc les jornades de Portes Obertes del curset de 
Natació on podreu entrar a veure l’activitat dins del recinte de Piscina. 

DILLUNS 27 a les 11.30 h: 3r i 4t de Primària 

DILLUNS 27 a les 15.30 h: P3 (un adult acompanyant podrà entrar a banyar-se amb els petits) 

DIMARTS 28 a les 15.30 h: P4 i P5 

DIJOUS 30  a les 11.30 h: 1r i 2n de Primària 

 

INFANTIL 

 

El segon trimestre del curs ja s’acaba i la setmana vinent portarem cap a casa els nostres treballs. Per això 
és moment de portar a classe una bossa de nanses abans de dimecres 29 de març. Gràcies! 

 
 
 
SORTIDA Mas Banyeres (P3, P4 i P5) 
 
El proper dijous 30 de març anirem d’excursió tot el dia a Mas Banyeres (Centelles) 
per gaudir de l’entorn natural i visitar la seva Granja. 

A la motxilla cal portar l’esmorzar dins de la bosseta de roba (la que fan servir cada 
dia per l’escola), el dinar dins d’una bossa de plàstic (pot ser un entrepà o bé una 
carmanyola) i una ampolleta d’aigua. Han de venir vestits amb el xandall de l’esco-
la i penseu en posar-los calçat còmode.  

NO cal portar l'agenda i  tampoc és necessari portar mudes de roba de recanvi. 

Reviseu que tot estigui marcat amb el nom (uniforme, motxilla, carmanyoles, ampolles d’aigua…) 

L’entrada a l’escola serà com sempre a les 9.00h. i sortirem amb l’autocar sobre les 9.30 h.  Arribarem de nou cap a les 
16.30h.  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, ens trobareu a l‘escola fins les 17 h. 
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INFANTIL I PRIMÀRIA 

 
PRIMÀRIA 

 

A punt d’acabar el trimestre, el proper divendres 31 de març, rebreu al correu electrònic els informes de 
la segona avaluació de les vostres filles i fills. 
Com sempre els trobareu també a la plataforma Alèxia. 
 

 
XERRADA Mossos d’esquadra (3r) 
El proper dimarts, els Mossos d’Esquadra oferiran una xerrada educativa a l’escola al grup de 
3r de Primària  amb el títol de “Cibercaputxeta” . 
 
 

SORTIDA EDUCACIÓ VIAL - Circuit de patinets (3r) 
 

El grup de 3r de Primària participarà el DIMECRES 29 de març a una activitat organitzada per la 
Policia Local i el pla d’educació vial a les escoles. 
A la tarda aniran a les pistes de l’Esbar (Rbla. Sant Esteve)  a fer un circuit amb patinets.  
Recordeu doncs, que totes les nenes i nens que tinguin patinet, l’hauran de portar al col·legi 
el mateix dia. El necessitem només a la tarda, però si no van a dinar a casa, el poden portar al 
matí.  
És important que estiguin identificats amb el seu nom! 

 
 

VENDA D’ENTRADES DE “CANTÀNIA” (5è)  

Recordar-vos que fins dimarts 28 de març podeu fer la prèvia compra de les entrades per assis-
tir a l’espectacle de Cantània que els vostres fills i filles de 5è faran a l’Auditori de Barcelona el 
20 d’abril al matí.  
Animeu-vos a veure i viure aquest espectacle 100% recomanable!  
La venda d’entrades es gestiona des de la plataforma Alèxia.  
A partir del 14 d’abril, si queden entrades disponibles, les podreu adquirir a través de la pàgina web de l'Auditori de 
Barcelona o directament a les seves guixetes. 
 
SORTIDA - Dia de l’arbre (6è)  

El divendres 31 de març l’alumnat de 6è de Primària participarà en les activitats organitzades per l’Ajuntament de Ripo-
llet per celebrar la 30a edició del Dia de l’arbre. 

Cada alumne plantarà una planta per col·laborar en la recuperació de la llera del Riu Ripoll. 
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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 demà divendres dia 24 de març finalitza el 2n trimestre. L’enviament de 

les qualificacions serà el dia 31 de març  

 

 

 

MOSTRA EDUCATIVA DE FORMACIÓ POSOBLIGATÒRIA DE RIPOLLET 

Demà 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. 

 

 

SORTIDA  A L’AUDITORI DE BARCELONA (2n ESO) 

 

Els alumnes de 2n d’ESO assistiran el proper divendres dia 31 de març a l'Auditori de Barcelona. Allà podran  escoltar 

l’assaig  general de la Simfonia num.5 de L.. Van Beethoven interpretada per l’OBC.  Sortida en horari matinal. 

 

 

E. INFANTIL i E. PRIMÀRIA E. SECUNDÀRIA 
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ORIENTACIÓ 

La imatge que tenim de nosaltres mateixos es construeix des de la infància i està directament relacionada amb la salut mental. 

Com podem millorar l'autoestima d'infants o adults? L'amor propi, el sentiment d'estima cap a un mateix, no és una cosa innata, 
sinó que es va construint des de la infància a partir de les persones adultes que tenim més a prop i que són més significatives 
per a nosaltres. Com aquestes persones ens tracten, com ens hi relacionem, com i què ens diem uns als altres, com mirem els 
infants, com els parlem... Tot això tindrà un impacte en l'infant i en la seva estabilitat emocional i s'anirà modelant també amb 
les experiències vitals.  

"L'autoestima és una necessitat que tenim els humans i que està directament relacionada amb la nostra salut men-
tal i desenvolupament socioemocional", assegura Alícia Prats, psicopedagoga i membre de la Comissió de Pedagogia i Escola del 
Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. 

 
https://www.ccma.cat/324/les-claus-duna-autoestima-sana-i-errors-que-cal-evitar-en-infants-i-adults/noticia/3218178/ 
 
 
 
 

https://www.ccma.cat/324/les-claus-duna-autoestima-sana-i-errors-que-cal-evitar-en-infants-i-adults/noticia/3218178/


 

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

JEMIMA’S CORNER 

 

PRIMARY:  
Primary 1 had fun drawing stationery objects on the board and their classmates guessing them - the participation 
was great! Primary 2 acted out verbs like hit, count and eat - it was funny and a bit of comedy within English class. I 
learnt about some musical talents within Primary 3: we have students who play the piano, guitar and violin! In class 4 
we reminded ourselves of the adorable sugar glider and the students had fun trying to guess which animal their 
classmates were thinking of. Primary 5 and 6 practised their speaking by talking about what they did on the weekend 
and their favourite film characters.  
 
 
ESO:  
ESO 1 continued on with comparing different places and objects: do you prefer Rome or Barcelona and why? Is it 
colder in Barcelona or Madrid? ESO 2 worked on their first conditional grammar skills and talked about the environ-
ment including recycling. ESO 3 talked about a range of things including hobbies, electronics and social media. ESO 
4A have wrapped up on conditional sentences - phew! I think if they had done any more, they’d be very tired of com-
plex grammar!  
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Benvolgudes famílies,  
 

El passat dilluns 20, vam tenir la primera sessió de 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 pe-

tits de la casa van tenir la seva primera sessió, en 
aquest cas, van gaudir  
 
 

És un conte molt divertit i amb una gran moralitat, perquè els petits entenguin que això 
que ens fa diferents dels altres, és just el que els altres aprecien en nosaltres. 

 

 

 

 

 

 

 

Us mantindrem informats de la propera sessió de L'HORA DEL CONTE, seguiu atents 

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.  
 

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

 
Gràcies per la vostra col·laboració 

AFA 
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Durant aquesta setmana amb els nens i nenes de 3r fins a 6è d’E. Primària realitzen activitats a l’Espai Cel. 
 
Els permet gaudir d’un moment de pregària o reflexió per revisar les seves actituds envers ells mateixos i els altres. A 
través d'aquestes trobades, els alumnes poden aprendre a valorar la importància del respecte, la compassió i la bon-
dat en les seves relacions amb els altres, seguint l'exemple de Jesús, que ens va ensenyar a estimar i ajudar a tots els 
nostres germans i germanes.  
A més a més, aquesta pràctica ajuda a crear un clima de pau i harmonia a l'aula i a l'escola en general, inspirant als 
alumnes a ser llums brillants en el món.  
 
 
Us recordem també que les escoles Gabrielistes ofereixen la possibilitat de participar en les Jornades Mundials de la 
Joventut que es duran a terme aquest estiu a Lisboa.  
Per més informació podeu contactar amb l’escola o escriure un correu a la Pastoral Juvenil Gabrielista: pasto-
ral.juvenil@gabrielistas.org 
 
 
 

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 

 

 

 

 

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

llet (Plaça del Molí) 

27 11.30 

 

15.30 

3r i 4t E.P 

 

P3 

Portes Obertes del curset de Natació 

 

Portes Obertes del curset de Natació 

28 15.30 P4 i P5 

 

3r E.P 

 

5è E.P 

Portes Obertes del Curset de Natació 

 

Xerrada Mossos d’Esquadra (La Cibercaputxeta) 

 

Darrer dia per fer la reserva d’entrades de Cantània 

29  3r E..P Circuit de patinets 

30 11.30 

 

TOT EL 

DIA 

1i 2n E.P 

 

E.Infantil 

Portes Obertes del Curset de Natació 

 

Sortida a Mas banyeres (Centelles) 

31  

 

Matí 

ESO i E.P 

 

2n ESO 

 

6è E.P 

 

P5 a 4t d’ESO 

Enviament de les qualificacions de la 2a Avaluació 

 

Sortida a l’Auditori de Barcelona 

 

Sortida del Dia de l’Arbre 

 

Darrer dia per entregar el full sol·licitant el servei de revisió 


