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ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES - AFA

Hola famílies,

Ja ha arribat la tardor i L’AFA ja està preparant les activitats d’aquest quadrimestre.

Ja estem preparant la festa de la Castanyada a l’escola,

El concurs de Moniatos (disfressa el teu Moniato) aneu agafant idees… aviat us
informarem com funciona el concurs.

Aviat es passarà al cobrament de la quota anual de L’AFA a les famílies de l’escola
serà de 28 € anuals per família.

I... pròximament començaran les classes de Zumba. Els divendres de 15:30 a
16:30h al gimnàs de l’escola us esperem mares, pares, àvies  i alumnes de l’ESO .
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A l’equip que formaven L’AFA s’han incorporat 3 mares més , estem molt contents i
aviat ens reunirem per poder organitzar-ho tot.
Encara esteu a temps de participar amb nosaltres, esperem les vostres propostes al
nostre correu:afasantgabriel@gmail.com

Bon cap de setmana, La Junta

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Tancat el període de presentació d’inscripcions a les activitats extraescolars
comuniquem que al final es podran portar a terme les següents activitats:

- Acadèmia de música: als migdies en dies a convenir amb el professor.
- Ball: dilluns a dimecres de 17:00 a 18:00 h.
- Futbol: dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h.
- Karate: dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h (Infantil i fins a 3r EP) i de 18:00 a

19:00 h (de 4t EP fins a l’ESO).
- Patinatge: dimarts i dijous de 17:00 a 18:00h

La resta d’activitats no es podran portar a terme perquè no hi hagut el nombre mínim
d’alumnat per poder organitzar-les.

La setmana vinent també començarà el servei de BIBLIOTECA, de dilluns a dijous,
de 17:00 a 18:00 h.

www.gabrielistas.org
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EDUCACIÓ INFANTIL
ACTIVITAT DE NATACIÓ

La propera setmana comença l’activitat de natació per a infantil i cicle inicial de
primària. A continuació us recordem el material que cal portar per fer l’activitat, i com
es gestionarà.

● LLOC:

CEM BESOS

● HORARI:

P3- dimarts de 14:50h a 16:50h.

P4- dijous de 14:50h a 16:50h

P5- dimecres de 14:50h a 16:50h.

(Recordeu que heu de recollir els alumnes d’infantil a la piscina de 16:40h a
16:50h per la porta del poliesportiu)

● EQUIPACIÓ:

-Posat:

- El banyador (les nenes fins a la cintura per poder fer pipí abans de
marxar, si és necessari). Els alumnes de menjador l’hauran de portar a la
motxilla.

- L’uniforme.

- Sabates d’esport amb velcro.

-Una motxilla només per a la piscina, que es pugui penjar a l’esquena amb:

- Barnús
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- Xancletes

- Casquet de silicona (les nenes que tenen cabell llarg, és millor que el
portin ben recollit)

- Calcetes o calçotets

RUTINES D’AULA A P3

Els nens i nenes de P3 ja hem iniciat les rutines d’aula.

Aquestes rutines han estat presentades durant aquestes setmanes i es realitzaran
diàriament en entrar a l’aula, i un cop tots els infants estiguin asseguts a la rotllana
per fer l’assemblea i començar el dia en calma.

L’encarregat de portar a terme aquestes rutines serà el/la protagonista de la
setmana, sempre amb l’ajuda i suport de la mestra. Mentre no hi hagi protagonista,
serà la senyoreta qui farà les rutines.

Les rutines que treballem són: bon dia i passar llista, dia de la setmana i data, el
temps i què fem avui? Aquestes rutines van acompanyades de les seves cançons.

Als nens i nenes de P3 els hi agraden moltíssim aquestes rutines!!!

PASSAR LLISTA DIA SETMANA
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MINDKINDER A P4

Aquesta setmana hem iniciat una de les primeres activitats del programa
Mindkinder. Ha estat la de crear una mandala grupal que queda exposada a la
classe, al lloc de la meditació. Primer de tot, els alumnes han votat d’entre vàries
opcions la mandala que més els ha agradat per a que sigui la de la nostra classe.
Després l’hem imprès en un tamany Din-A3 i per grups els nens/es han anat pintant
la seva part. Els objectius que volem aconseguir amb aquesta activitat són treballar
en grup, respectar la creativitat dels altres, respectar les normes de treball en grup i
ubicar el lloc de la meditació. Ens han quedat molt boniques! I el resultat ha estat
aquest:

P4A P4B

www.gabrielistas.org
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SORTIDA P5 CAN RIGOL

Aquest dilluns 3 d’octubre els alumnes de P5 anirem tot el dia d’excursió a Can
Rigol, a Begues. L'horari serà de 8:50h a 16:50h.

Allà gaudirem d'un dia a l'aire lliure, farem panellets i tindrem una visita molt
especial.

Per a l'excursió, els alumnes han de venir amb el xandall complet del col·legi posat
(inclosa la jaqueta vermella). Aquest dia no han de portar la bata de l'escola ni
l’agenda.

Durant el trajecte de l'autocar es recomana que els nens/es portin la mascareta
posada. A la motxilla han de portar una funda o bosseta de plàstic per guardar-la i, a
més a més, una de recanvi.

També hauran de portar l’esmorzar i el dinar, pot ser entrepà o carmanyola (amb
una etiqueta on especifiqueu el que és l’ESMORZAR i el que és el DINAR). També
han de portar una ampolla d’aigua. Tot ha d'estar marcat amb el nom del nen/a
(carmanyoles, ampolles…).

A les sortides no poden portar caramels, sucs, batuts, iogurts ni plàtans.

Si el vostre fill/a es mareja quan viatja i ha de prendre una medicació a la tornada de
la sortida, heu de portar la medicació el mateix dia de l'excursió juntament amb la
vostra autorització i entregar-ho tot a la tutora. No posar la medicació a la motxilla ni
donar-la al nen/a.

Si teniu algun dubte sobre el que s'explica aquí, consulteu directament amb la
tutora.

Gràcies.
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INICIEM EL PROCÉS DE LA LECTO- ESCRIPTURA A P5

La propera setmana iniciarem l’aventura d’aprendre a llegir. Els nens i les nenes
portaran a casa el llibre “Aprenem a llegir Pas a Pas”.

La primera vegada que portin el llibre a casa podeu aprofitar per mirar-lo, investigar,
trobar lletres i apropar als infants al gust per la lectura. En aquesta primera presa de
contacte, podeu llegir amb ells i elles les vocals i les consonants, així com
familiaritzar-vos amb l’abecedari.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració !!!

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CICLE INICIAL

PISCINA 1r i 2n

A partir de la setmana vinent, l’alumnat de 1r i 2n comença la piscina. La recollida
dels que vulguin venir a buscar els nens a la piscina, serà a les 12:45h a la piscina i,
els que es quedin a dinar o si tenen algun germà per recollir a l’escola, serà a les
13h a l’escola com és habitual.

La direcció de la piscina és: CEM Besòs - Ronda de Sant Ramon de Penyafort, s/n,
08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona.

Material:

- Banyador (no bermudes)
- Casquet de bany (si és possible, de silicona millor que de roba per evitar

mullar-se el cabell)
- Xancletes
- Barnús o tovallola
- Roba interior de recanvi (mitjons i calcetes/calçotets)

Els dijous cal portar el xandall de l’escola i l’alumnat es canviarà a la piscina.

www.gabrielistas.org
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SORTIDES DE 1r i 2n A PARTIR DEL MES D’OCTUBRE

A partir del proper dilluns 3 d’octubre, tal i com s’ha informat també amb un
comunicat, els nens i nenes de 1r i 2n de Primària sortirem pel pati d’infantil (porta
al costat del porxo) tant al migdia (13.00h) com a la tarda (17.00h). Les entrades
es faran igual per la porta gran del pati de sorra, tal i com s’ha anat fent des del
principi de curs. Us demanem, doncs, que a la sortida espereu els vostres fills i filles
a la zona del porxo, deixant sempre espai perquè els alumnes puguin sortir de forma
segura.

A 2n JA TENIM DELEGATS I DELEGADES!

Els nens i nenes de 2nA i B ja han escollit els seus delegats/des de classe. Després
d’explicar en què consistia el càrrec, les seves responsabilitats i explicar què és
l’Assemblea d’alumnes, alguns nens i nenes de classe es varen presentar com a
candidats. Aquests varen dirigir unes paraules als seus companys i companyes, tot
presentant-se i demanant el vot de la classe. Finalment, es varen dur a terme les
votacions secretes.

Amb molt d’orgull volem felicitar el Quim Castillo, delegat de 2nA i la Noa Sánchez,
delegada de 2nB.

Molta sort!

www.gabrielistas.org
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CICLE MITJÀ

A 4t JA TREBALLEM LA MITOLOGIA NÒRDICA DEL NORD
D'EUROPA

Els nens i nens de 4t estem treballant molt les llegendes nòrdiques dins del projecte
de Català SUPERLLETRES 1. Hem buscat informació amb els ordinadors sobre
llegendes del Nord d'Europa i de personatges mitològics com Tor, Loki, Sif, les
valquíries… Amb tot plegat estem treballant les habilitats relacionades amb la
lectura, l'escriptura i la comunicació oral. Ens ho estem passant molt bé i estem
aprenent moltes coses!

A CICLE MITJÀ MARXEM D'EXCURSIÓ AL CABIROL

Els nens i nenes de 3r i 4t faran una activitat de cohesió de grup el divendres 7
d’octubre. L’objectiu de l’activitat és establir vincles amb els companys mitjançant
jocs cooperatius, dinàmiques de grup i activitats de confiança i autoestima.

LLOC: El Cabirol al municipi de Vallgorguina.

HORARI: 9h a 17h

QUÈ CAL PORTAR:

- Uniforme de l’escola (xandall d’educació física)
- Esmorzar
- Mascareta per a  l’autocar
- Ampolla d’aigua o cantimplora
- Dinar (sinó es queda a dinar al menjador de l’escola)
- Ganes de passar-ho bé!

www.gabrielistas.org
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CICLE SUPERIOR

A 5è JA TENIM DELEGADES!

A l’hora de tutoria vam escollir els delegats/ades d’aquest curs. Primer es van
presentar els candidats i van defensar les seves candidatures i a partir d’aquí vam
decidir qui seria el nostre representant. Així que aquest curs les delegades seran:
Leia Prados (5èA) i Martina Castro (5èB)

Moltes felicitats i bona feina!!!!!

PROJECTE DE MEDI A 6è. SANS I ESTALVIS!

Estem contents i contentes d’haver començat el nou projecte de medi d’aquest
primer trimestre. L’hem iniciat visualitzant diferents accidents de caràcter lleu que
podem patir o trobar en el nostre dia a dia. A partir d’aquí ens hem qüestionat si
tenim riscos d’accidents evitables al nostre voltant, especialment a l’escola. Ens hem
preguntat si podem fer alguna cosa per tenir una escola més segura i saludable.
La nostra investigació ha començat fent d’inspectors i inspectores dels diferents
espais de l’escola per esbrinar si en algun hi podem millorar la seguretat. Cada grup
ha detectat, amb una inspecció ocular, un lloc de risc i n’ha fet una proposta de
millora. Hem après ja a senyalitzar els llocs problemàtics i a saber interpretar i
conèixer les diferents senyals de prohibició, obligatorietat, salvament, etc.
Malgrat el nostre entorn sigui cada vegada més segur, som conscients que sempre
hi ha el risc de poder patir-ne algun o haver d’ajudar a algú que l’hagi tingut. Hem
pensat doncs, que seria adient saber com cal actuar si mai ens hi trobem: hem vist
diversos curts del “CatSalut” sobre primers auxilis; hem conegut el PAS (Protegir –
Avisar - Socórrer), el telèfon d’emergències 112, com actuar si algú es desmaia, si
treu sang del nas, com curar un ferida lleu...
Ens hem adonat, però, que abans de poder actuar en cas d’accident, cal entendre
com funciona el nostre cos i els seus aparells. Hem arribat a la conclusió que si
entenem com funciona el cos humà podrem actuar amb més seguretat.

www.gabrielistas.org
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Ens hem proposat conèixer i descriure les parts, les funcions i
els trastorns més importants del: sistema nerviós, sistema
excretor, aparell locomotor: l’esquelet i la musculatura, aparell
digestiu, aparell respiratori i l'aparell circulatori.
Cada grup base es farà expert d’un dels aparells o sistemes
del cos i després serà el responsable d’explicar tot allò que
ha après a la resta de companys i companyes del
grup-classe.

Estigueu alerta que us anirem posant al corrent de tot allò que anem aprenent
durant el projecte!

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
DESCOBRIM LA UNIÓ EUROPEA, 2n d’ESO

La matèria complementària Europa per la Igualtat de 2n d’ESO correspon a la
matèria del primer curs del programa “Europa a l’escola” que porta a terme el nostre
centre.

Durant aquest curs ens centrarem en conèixer la Unió Europea. El nostre alumnat
descobrirà: les seves principals característiques, coneixerà a nivell geogràfic i
cultural els seus països membres i la seva importància per combatre les desigualtats
econòmiques.

El primer pas ha estat descobrir quins són i on estan situats geogràficament els
països que formen part de la Unió. Per treballar-ho, han realitzat l’activitat “Per on
hauré de passar?”. Amb l’ajuda d’un mapa del continent i fent recerca a Internet, han
marcat diferents possibles rutes per moure’s arreu de la Unió amb la premissa “A la
teva ruta no necessites el passaport”. D’aquesta manera més lúdica, han anat
localitzant els diferents països membres. El següent pas, serà descobrir quines són
les característiques principals de la UE.
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L’ECO4 DEIXANT EMPREMTA A L’ESCOLA

Les components del grup “Empremta CO4” hem fet un passaclasses durant aquesta
setmana on hem explicat qui som i quin és el nostre objectiu grupal per animar més
persones a fer-se voluntaris per la sostenibilitat de l’escola.

Com ja sabeu, aquest grup pretén convertir l’escola en un lloc més sostenible i
conscienciar tothom per tal que tingui cura del planeta. L’any passat es va començar
amb l’iniciativa ECO4 i aquest any estem encara més engrescades!

Portem ja unes setmanes preparant totes les
activitats i tallers per a aquest any. De fet els
alumnes de 5è ja han pogut gaudir d’un joc
sostenible amb circuit elèctric. No us volem
fer cap spoiler però portem novetats molt
atractives que no us podeu perdre. Estigueu
atents/es als comunicats SG informa i podreu
apuntar-vos a tot!

Martina Sánchez Soler i María Albero Hernández
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LA CASA COMUNA, 1r ESO

La matèria complementària “La Casa Comuna” es centra en donar a conèixer
l’alumnat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que va signar
l’Assemblea General de l’ONU el 25 de setembre del 2015.

Els ODS són universals, transformadors, inclusius i descriuen els principals reptes
relacionats amb el desenvolupament als quals s’enfronta la humanitat.

L’objectiu dels ODS és garantir una vida sostenible, pacífica, pròspera i equitativa
arreu del món per a tothom, ara i en el futur.

El que volem és que el nostre alumnat reflexioni sobre temes d’actualitat fomentant:

● La consciència social

● L’esperit crític

● El compromís personal i col·lectiu en favor dels drets humans

● La justícia social, la pau i la solidaritat.

Mitjançant les activitats desenvolupades a classe, l’alumnat esdevindrà promotor del
canvi en matèria de sostenibilitat. Dotant-los dels coneixements, habilitats, valors
gabrielistes i actituds que els permetin col·laborar en el desenvolupament
sostenible.

Durant el primer trimestre es treballarà l’ODS 11: “Les ciutats i comunitats
sostenibles” . Per començar hem fet presentació de la matèria, creació d’un logo en
grups  i reflexió sobre les megaciutats sostenibles.

Us deixem alguns dels dissenys dels logos de 1r. Ha estat difícil escollir, ja que tots
els grups s’han esforçat en ser creatius i representar l’ODS 11.

Per això ens hem deixat ajudar per alguns grups.

Joel S., Iker H., Naiara R. i  Brais C. 1r ESO A i B
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Naira R                                   Vega P., Yesenia E., Zoe H. i Alba B.

Lucia C., Iker H., Arturo C., Hugo R., i Joel S.

SORTIDA DIJOUS 6 - DINAR GERMANOR

1r i 2n ESO

Els cursos de 1r i 2n aniran a Can Xic a gaudir d’un dia a la natura. L’objectiu de la
sortida és conviure tots plegats, fomentant la cohesió de grup a través d’unes
dinàmiques que es realitzaran durant el dia.

En grups cooperatius, el propi alumnat serà l’encarregat d’organitzar el dinar de
germanor. Es farà un concurs d’ambaixadors, on cada equip representarà un país
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de la Unió Europea. Per tal de fomentar
l’educació ambiental, es valorarà, entre
d’altres aspectes, que l’alumnat no porti
plàstics d’un sol ús.

Sortiran del col·legi a les 9h i tornaran a
les 17:10h, com aniran amb autocar cal
recordar que han de portar mascareta.
També l’uniforme d'Educació física, el
dinar i aigua.

FÍSICA I QUÍMICA 2n d’ESO

Per començar la nova matèria "Física i química" a segon d'ESO, hem fet
individualment una exposició donant resposta a una pregunta que ens vam fer.

La pregunta que jo em vaig fer va ser "Per què ens surten canes?", i com és un
dubte molt curiós, a vosaltres també us faré una breu explicació.

El color dels cabells depèn del seu contingut de melanina, que és un pigment natural
produït en les cèl·lules anomenades melanòcits. A mesura que ens fem grans,
l'estrès oxidatiu ataca aquestes cèl·lules, i fa que deixin de produir melanina, això
provoca la pèrdua del seu pigment, que dóna pas als cabells blancs: les canes.

Penso que aquest treball ha estat molt útil i interessant, ja que hem après moltes
coses que no pensàvem que serien així. També ens ha servit per obrir-nos a la
classe i practicar l'expressió oral.

Gisela Ibáñez Gracia 2n B ESO
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ACABA LA SETMANA ERASMUS+

Avui divendres acaba la setmana d'intercanvi per als alumnes alemanys
que ens han acompanyat tota la setmana.

Han estat uns dies molts intensos plens de convivència, durant els quals
hem conegut millor la ciutat de Barcelona i les seves fronteres naturals.

L’alumnat de l’ESO ha gaudit molt d’una experiència que els permet
enriquir i obrir les seves ments i practicar paral·lelament l’anglès.

La setmana vinent us explicarem tots els detalls del viscut aquesta
setmana!
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