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ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES - AFA 
 

 

Hola, Famílies, 

Ja ha arribat la tardor i L’AFA ja està preparant: 

La festa de la Castanyada  

Festa de la Castanyada i Concurs de Moniatos  

 

 

Gràcies a totes les famílies que han participat  disfressant el seu moniato, havien molts i  

divertits! Aquí estan els seleccionats pels profes, tots han tingut un obsequi per part de 

l’AFA, participants i guanyadors. 
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Taller de capgrossos i participació a la cercavila, Festa Major de la Verneda de  

Sant Martí.  

 

L’Afa ha preparat un taller per poder confeccionar 

el nostres capgrossos de cartró i  poder participar 

a la cercavila del dia 13 de novembre a les 11h . 

Per poder assistir us heu d’apuntar en  aquest 

formulari  

El taller serà els dies  8 i 10 de novembre a 

l’escola de 17 a 19h  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2m

L42Q0nDwFNALwXu4ZYLQSgcsgofmGwzkNKIE

XXIH11Oag/viewform 

 

No us oblideu  portar una capsa de cartró. 

La cercavila serà el proper diumenge 13h  de 

novembre.   

11h  plantada de figures  davant del centre cívic de Sant Martí (carrer Selva de Mar 

215)  

12h cercavila pel barri i arribada al parc de Sant Martí. 

13h ballada final i entrega de records. 

El nostre capgròs de l’escola l’Afriel vindrà. Us hi esperem per ballar tots junts. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2mL42Q0nDwFNALwXu4ZYLQSgcsgofmGwzkNKIEXXIH11Oag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2mL42Q0nDwFNALwXu4ZYLQSgcsgofmGwzkNKIEXXIH11Oag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2mL42Q0nDwFNALwXu4ZYLQSgcsgofmGwzkNKIEXXIH11Oag/viewform
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Zumba  

Aquest  divendres 4 de Novembre comencen les classes 

de zumba per a famílies que pertanyen a L’AFA , seran  

de 15:30 a 16.30h  al gimnàs de l’escola. Vine a les 

15:15h  per la porta de l’hort (Carrer Bernat Metge) .Us hi 

esperem, pares, mares, avis, avies  i alumnes de L’ESO.  

Es donará un donatiu de 2€ per classe i persona. Us hi 

esperem ! ! 

 
 
 

 

 

Pagament de L’AFA  

El rebut de l’AFA ja s’ha passat pel banc. Aquelles famílies que hagin escollit pagar 

manual, podrán venir  a pagar en mà de dilluns a divendres  a les 17h al pati  o per 

l’entrada de secretaria , us esperem . 

Si teniu dubtes o propostes ho podeu fer al nostre correo: 

afasantgabriel@gmail.com 

Us anirem informant de novetats a les nostres xarxes socials 

 

Bon cap de setmana! 

La junta  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:afasantgabriel@gmail.com
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INFORMACIÓ GENERAL 
 

FOTOS DEL CURS 

 

El proper dilluns, 7 de novembre, farem les fotos individuals i de grup de cada 

any. Aquest any tornem a recuperar les fotos de família, però només els germans, no 

hi haurà l’opció de fer les fotos amb els cosins. És molt important venir amb 

l’uniforme: polo blanc i pantaló blau. 

Començarem a les 8h fent les fotos de l’ESO i, en acabar, les fotos d’infantil i 

primària. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

INFORME DE LA PRIMERA AVALUACIÓ. INFORME D’ADAPTACIÓ.  

 

Aquest divendres 4 de novembre totes les famílies de P3, P4 i P5 heu rebut, 

mitjançant la plataforma Alexia, un informe d’avaluació basat en l’adaptació dels 

vostres fills/es al col·legi  segons aquests apartats: 

 

- ARRIBADA/ADAPTACIÓ AL CURS 

- RELACIÓ AMB L’ADULT 

- RELACIÓ AMB ELS COMPANYS/PATI 

- ACCEPTACIÓ DE NORMES I HÀBITS 

- APRENENTATGES (Només P4 i P5) 

- OBSERVACIONS 

 

Aquest informe no és quantitatiu, són observacions realitzades durant aquests 

mesos d’adaptació, sempre tenint en compte que fa poc que hem començat les 

classes i encara han d’anar evolucionant al llarg d’aquest curs.  

Al febrer, totes les famílies d’E.Infantil rebreu l’informe de la segona avaluació, un 

informe quantitatiu, amb valoracions de les àrees que treballem al col·legi. 
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CAIXA SENSORIAL DE LA TARDOR A P4 

Volem agrair a les famílies l’aportació de molts i variats elements de la tardor. 

Durant tota l’estació podeu continuar aportant elements per tal d’anar renovant-los, 

en cas que es deteriorin. Amb aquests elements i amb els que vam recollir a la 

sortida de Can Rigol, hem fet unes caixes sensorials de la tardor a les classes. Amb 

aquesta activitat els nens i nenes observen, manipulen i  experimenten. Els 

ajudem  a desenvolupar la creativitat, la motricitat fina, al desenvolupament cognitiu i 

també a estimular  els sentits. 

 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

SALVEM VIDES A PRIMÀRIA 

El dijous van venir les responsables del programa “Salvem vides” 

per oferir-nos una sessió teòrica i pràctica sobre com reaccionar 

davant d’un problema de salut, i què cal fer abans i després de 

trucar al 112. L’objectiu és donar les eines a l’alumnat per poder 

actuar correctament davant d’una situació d’emergència. 

 

Les sessions han estat per a tot l’alumnat de 2n, 4t i 6è d’EP. Cada un dels cursos 

ha treballat el tema adaptat al seu nivell de desenvolupament. 
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Aquesta sessió també ens ha ajudat a l’alumnat de 6è EP a seguir avançant en el 

nostre projecte de “sans i estalvis” que estem treballant a l’àrea de coneixement del 

medi. 

Ara ens n’adonem de la importància d’entendre i aprendre com funciona el cos i els 

seus aparells per saber, també, com actuar. 

 

CICLE INICIAL 

AUTONOMIA PERSONAL 

Des de cicle inicial recordem la importància de fomentar l’autonomia personal dels 

vostres fills i filles. És important que es vesteixin sols, preparin la motxilla al matí i es 

facin responsables de les seves pertinences. Per tal d’ajudar-los, seria convenient 

que reviseu que  totes les peces de vestir que porten a l’escola i a la piscina estiguin 

marcades amb el nom del nen o nena.  

 

SORTIDA AL MERCAT DE SANT MARTÍ 

El proper 8 de novembre, els nens i nenes de 2n anirem a visitar el Mercat de Sant 

Martí. Serà una sortida només de matí i esmorzarem al Parc de la Palmera. 

Recomanem que portin una petita motxilla amb l’esmorzar i una ampolla d’aigua. No 

caldrà, doncs, que aquell dia portin la resta de material (carpeta blava, agenda, llibre 

de lectura, etc.).  

Aquesta activitat està dins del projecte de català “Per llepar-se’n els dits”. Durant la 

sortida recollirem informació sobre el funcionament del mercat, les paradetes que en 

formen part, què hi podem comprar, les persones que atenen, diferències entre 

altres fórmules comercials, etc.  

Abans i després de la sortida, farem activitats a l’aula per tal de preparar l’activitat i 

treure’n el màxim profit.  
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CICLE MITJÀ 

ELS ALUMNES DE 4t CREAN EL SEU PROPI LAPBOOK SOBRE 

ELS 5 SENTITS 

Els i les alumnes de 4t porten dies treballant i investigant sobre els 5 sentits durant 

les hores de medi. 

Primer hem posat en comú tota la informació que ja teníem prèviament sobre 

aquests 5 sentits, i després hem pogut comprovar si aquesta informació era correcta 

gràcies a diverses fitxes que hem anat completant. Una de les parts que més ens ha 

agradat ha estat poder veure que els animals també tenen aquests mateixos sentits 

i fins i tot, a vegades més desenvolupats que nosaltres. 

Un cop la part més teòrica ja estava assolida va arribar la part més divertida; posar-

ho en pràctica. De quina manera? Creant el nostre propi lapbook.  

Com que molts desconeixíem què era un lapbook, la primera tasca va ser descobrir 

com es podia fer i veure altres exemples. Quan ja vam estar preparats vam 

començar a posar-nos amb la feina. Ens vam dividir per grups i cadascun d’aquests 

vam tenir un sentit assignat que posteriorment haurem de presentar a la resta de la 

classe. Un dels aspectes més importants és la creativitat i d’això ens sobra! 

 

Encara ho estem preparant… prepareu-vos per a la propera setmana descobrir els 

resultats finals. 
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CICLE SUPERIOR 

UNA NENA O UN NEN QUE LLEGEIX SERÀ UNA ADULTA O UN 

ADULT QUE PENSA  

Com ja sabeu els i les alumnes de 5è i 6è dediquem diàriament un temps de lectura 

d’un llibre (de casa o de la biblioteca del barri) a estones de classe.  

 

 

 

 

 

És important que aquest el portin cada dia (també el poden deixar al calaix) i un cop 

acabat en duguin un altre. 

 

Cal escollir un llibre que els agradi i adequat per a la seva edat, que l’entenguin i 

que motivi. Per això, és essencial buscar llibres relacionats amb els seus gustos i 

aficions. 

 

“Imaginar, aprendre, somriure, plorar, somiar, conèixer món, descobrir, fugir de la 

realitat, jugar, emocionar-se, viure… Quantes sensacions i emocions! 

I totes caben dins d’un llibre!” 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
SORTIDA AL TEATRE - ESO 

De nou, tenim l’oportunitat de poder assistir a una representació teatral en una sala 

externa a l’escola. Dimarts vinent, 8 de novembre, tot l’alumnat d’ESO s’adreçarà al 

Sant Andreu Teatre (SAT) per tal de veure l’obra Sinestèsia. La sala està situada al 

C. Neopàtria, 54 i hi anirem amb les línies 2 i 1 del Metro. 
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Aquest espectacle, que combina la dansa contemporània amb el hip-hop i 

l’acrobàcia, representa un món post-apocalíptic, en el que un grup de supervivents 

inicia un viatge conjunt cap a una zona segura. La companyia Iron Skulls ha portat 

aquesta obra a diferents països, on la crítica ha subratllat que els seus integrants 

han aconseguit crear un llenguatge propi amb fortes arrels urbanes. 

Esperem que el nostre alumnat es mostri receptiu a aquesta proposta tan 

contemporània. Si coneixen diferents maneres de fer teatre (de text, gestual, etc.), 

aniran modelant els seus gustos i ampliant el bagatge cultural. 

Recordeu que han de portar obligatòriament una mascareta. Sortirem de l’escola a 

les 8:30h. i hi arribarem a les 11:30h. Les dues últimes hores hi haurà classe. 

  

A 1r DE l’ESO ENS HEM CONVERTIT EN INVESTIGADORS I 

INVESTIGADORES I BUSQUEM CURIOSITATS SOBRE ELS RIUS 

MÉS LLARGS DEL MÓN 

 

Els i les alumnes de 1r de l’ESO ens hem convertit en investigadors i investigadores 

per tal de conèixer les curiositats dels diferents rius més llargs del món. 

 

Primer de tot, vàrem investigar quins eren els diferents rius que complien amb les 

característiques que estàvem investigant. En segon lloc, vàrem fer una llista perquè 

a tothom li quedés clar quins eren. I, finalment, vam començar a dur a terme una 

anàlisi exhaustiva sobre el riu que més ens cridés l’atenció. A través de 



 

BUTLLETÍ 

SANT GABRIEL INFORMA 
 

3 de novembre de 2022 

 

www.gabrielistas.org 

la  investigació, vam poder extreure les dades més curioses i interessants dels rius 

esmentats anteriorment.  

 

Els i les alumnes ens volen regalar cultura i coneixement, així que ben atents i 

atentes a les diferents dades que han aconseguit: 

 

    
      Rubén Palomeque, 1r A       Iker Hurtado, 1r A 

 

UN SKYLINE D’EUROPA AMB 3r ESO 

Un skyline (horitzó) és una representació d’un poble o ciutat a partir dels edificis més 

emblemàtics que es poden veure si ho mires des d’una perspectiva panoràmica. 

Últimament, la gent ha començat a utilitzar aquestes representacions de l’horitzó de 

les ciutats com a peça de decoració. 
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A l’assignatura d’Europa sostenible, amb 3r d’ESO, fa unes setmanes que estem 

treballant la sostenibilitat dels països europeus. També hem cercat informació sobre 

els edificis i construccions més representatius de cadascun d’ells. Amb tota la 

informació recollida, hem plantejat un esbós de l’Skyline de cada país i, amb 

materials reutilitzats hem creat una obra sostenible que relaciona la sostenibilitat i la 

cultura general dels diversos països de la Unió europea.  

 

COSMOCAIXA 3r 

 

El proper dijous 10 de novembre, els alumnes de 3r d’ESO faran una sortida pel 

matí al CosmoCaixa. En aquesta visita, els alumnes realitzaran dos tallers: 

‘Reaccions químiques’ i ‘Estats de la matèria’, i faran una visita amb el temps restant 

al museu. 

 

Esperem que gaudeixin de les activitats i la visita al museu! 
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APRENENTATGE I SERVEI – 4t ESO 

Aquest divendres 4 de novembre l’alumnat de 4t ha rebut la visita dels responsables 

de Som EduViària de la Guàrdia Urbana acompanyats d’una víctima d’un accident 

de trànsit, que és pacient de l’Institut Guttmann. 

 

L’objectiu d’aquesta sessió, vinculada a les sessions d’aprenentatge de l’ApS, és el 

de trobar estratègies preventives per tal de poder evitar els accidents de trànsit, a 

partir del coneixement de les conseqüències dels accidents explicades per un 

testimoni real. 

 

 
 


