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ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES - AFA 
 

 

Hola, Famílies, 

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

 

Participació a la cercavila, Festa Major de la Verneda de Sant Martí.  

El passat diumenge 13 de novembre, l’AFA va participar a la cercavila de la festa major de 

la Verneda i els nostres capgrossos van ballar amb l’Afriel i el gegants. Ho vam passar 

súper bé! Gràcies a les famílies que ens van acompanyar. 
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Zumba  

Els divendres fem zumba i ho passem molt bé, si ens vols acompanyar, vine els divendres 

de 15:30 a 16.30 h al gimnàs de l’escola. Podeu entrar a les 15:15h per la porta de l’hort 

(Carrer Bernat Metge). Us hi esperem a pares, mares, avis, àvies i alumnes de 

l’ESO. Farem esport i riurem una mica .  

Es donarà un donatiu de 2€.per classe i persona .  

 

 

Pagament de l’AFA  

S’han retornat alguns rebuts de la quota de famílies de L’AFA. Consulteu amb la vostra 

entitat bancaria, i si es així us podeu posar en contacte amb nosaltres, a través del nostre 

correu i poder fer el pagament en mà.  

afasantgabriel@gmail.com 

Us anirem informant de novetats a les nostres xarxes socials!  

Bon cap de setmana,  

La junta 
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INFORMACIÓ GENERAL 

FOTOS DEL CURS 

Aquesta setmana heu rebut la informació per poder adquirir les fotos del curs 

d’aquest any. Com heu pogut veure, per tal de fer la comprar cal entrar a la 

plataforma de l’estudi fotogràfic i fer el pagament.  

La data límit per fer la compra i poder rebre les fotos a l’escola abans de Nadal és el 

proper dilluns 21 de novembre. Si la compra es fa més tard d’aquesta data, no es 

podran tenir les fotografies abans de Nadal. 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 
COLÒNIES INFANTIL 

 

Aquest divendres us hem entregat el document d’inscripció a les colònies que farem 

durant aquest curs a Can Ribas, els nens i nenes d’infantil juntament amb les 

mestres. Seran el 19, 20 i 21 d’abril.  

Us animem, famílies, a que apunteu els vostres fills/es per tal de conviure i gaudir 

d’uns dies diferents i lúdics amb els companys i mestres. Amb aquesta activitat, els 

ajudem a adquirir més autonomia i responsabilitat. 
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ROBA CONCERT DE NADAL INFANTIL 

 

S’apropa el Nadal i ja comencem a preparar el concert que tindrà lloc el divendres 

16 de desembre a les 15.00h. Per tal que quedi ben lluït, necessitem que els 

alumnes vinguin vestits d’una determinada manera que seguidament especifiquem 

per classes: 

P3A: Els nens i nenes hauran de venir disfressats d’Arbre de Nadal. La tutora us 

farà entrega d’un patró i d’unes instruccions per confeccionar la disfressa de manera 

senzilla.  

P3B: Els nens i les nenes hauran de venir ben guapos i guapes per aquesta ocasió 

tan especial.  

P4A: Les nenes i nens hauran de venir vestits ben mudats i elegants. 

P4B: Els nens i les nenes hauran de venir vestits ben elegants. 

P5A: Els nens i les nenes hauran de venir vestits amb pantalons negres o mitges 

vermelles i tutú negre. La samarreta, camisa o jersei de color vermell. 

P5B: Els nens i les nenes hauran de venir ben guapos i mudats per aquesta 

celebració.  

  

EL CIRC A LES AULES DE P3 

 

Avui divendres els alumnes de P3 han trobat la seva classe decorada com si fos un 

CIRC. Els ha agradat moltíssim i han quedat ben sorpresos. També a la porta de la 

seva classe, hi ha un mural d’un pallasso que han pintat entre tots i totes i deixa ben 

bonica la seva classe.  

Dins del Projecte d’Entorn que treballem, el pallasso, i d’altres personatges del circ 

seran els nostres protagonistes. Cada classe ha realitzat un mural molt bonic amb 

les fotografies que els alumnes han portat a la classe. Mica en mica, anirem 

coneixent d’altres professionals que hi treballen.  

Les nenes i els nens de P3 estan molt contents de tenir una classe tan bonica i se 

senten molt a gust, i ja sabeu com és d’important sentir-se part d’un grup. Esperem 

gaudir tots plegats i plegades dels coneixements que aprendrem i de les 

experiències que viurem al llarg del curs.   

Moltes gràcies per la vostra col·laboració, sempre necessària per treballar plegats 

en l’educació dels vostres fills i filles.  

          Gemma i Berta 
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ACTIVITAT “AQUEST/A SÓC JO“A P4 

 

Des de principi de curs, cada mes realitzem l’activitat que es diu “Aquest/a sóc jo”. 

Consisteix en que els nens/es es dibuixen a si mateixos un cop al mes. 

D’aquesta manera treballem el dibuix de la figura humana dibuixant-la amb diferents 

materials i podem veure’n la seva evolució. Al final de curs recollirem tots els 

dibuixos en un llibret que s’emportaran a casa. 

Aquí us deixem una petita mostra: 
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 ESTEM TREBALLANT LA TARDOR A P5 

 

Els nens i les  nenes de P5 estem treballant i realitzant treballs i tallers relacionats 

amb l’estació de la tardor, coneixent i descobrint el temps i el canvi en el paisatge, la 

roba i els fruits secs i carnosos d’aquesta estació. 

  
 

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
POT DE LA FELICITAT 

Aquesta setmana a la nostra Etapa s’ha treballat amb tot 
l’alumnat una activitat emmarcada dins de la celebració del 
Dia Universal del Nen, que és el pròxim diumenge, 20 de 
novembre. 

Aquesta es titula “La pòcima de la Felicitat”, i està dedicada a 
l’autoconeixement dels nens i nenes,  amb l’objectiu de 
relacionar el dret del benestar a la felicitat. Tots els nostres 
alumnes han omplert amb papers un pot on prèviament han 
escrit o dibuixat aquelles coses que els fan feliços.  

Llegir i veure aquests missatges en veu alta és un bon 
exercici, amb l’objectiu de transformar l’estat d’ànim negatiu 
cap a una emoció positiva. 

Us animem a que també ho feu a casa amb tota la família!! 
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ASSEMBLEA DE L’ ALUMNAT DE PRIMÀRIA 

Aquest dilluns 14 de novembre, els delegats i les delegades de cada classe ens 

hem reunit per fer la primera assemblea. L’objectiu de les assemblees és poder 

donar veu als nens i nenes de l’escola i poder prendre decisions entre tots d’una 

manera democràtica. 

Durant aquesta trobada, hem explicat com funcionaran les assemblees.  Ens 

reunirem un cop al mes per parlar de temes importants proposats tant pels alumnes 

com pel professorat. Cada representant de la classe tindrà la seva llibreta on haurà 

d'escriure l’acta, que després hauran d’explicar a l’hora de tutoria als companys.  

 
 

 

CICLE INICIAL 

NOU QUADERN DE LUDILLETRES 

Ja estem acabant el segon quadern de Ludilletres. És per això, 

que al llarg de la propera setmana, heu d’anar portant  el  tercer 

quadern titulat “Superpoders”. 
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MEDI 2n 

Ja queda poc per acabar el nostre projecte de medi “El misteri del temps”. Per poder 

crear una part del nostre producte final, necessitarem que cada nen/a porti de casa 

dues ampolles d’aigua de 33cl o 50cl (les dues han de ser de la mateixa mida) per, 

com a màxim, el dilluns 28 de novembre. 

Moltes gràcies! 

 

CICLE MITJÀ 

3r  SHHH! ESTEM LLEGINT 

Com ja sabeu, la lectura és una de les 

bases més importants de qualsevol 

aprenentatge. Permet als nens i nenes 

adquirir coneixement i entendre el 

món i tot el que els envolta. Es 

comença a treballar a l’Etapa Infantil i 

s’allarga en els cursos següents de la 

Primària. Saber llegir no és només 

saber relacionar les grafies (lletres) 

amb els sons corresponents, sinó també llegir amb un ritme adequat, amb una 

entonació correcta, entendre el significat… 

A 3r dediquem cada tarda una bona estona a fer lectura individual o en grup i cada 

dia els posem un deure: llegir i preparar a casa la lectura de 3 pàgines per al dia 

següent. 

Volem demanar-vos  ajuda a vosaltres, famílies, perquè acompanyeu els vostres 

fills/es en aquesta tasca. Podeu escoltar-los mentre llegeixen en veu alta, fer petites 

correccions, preguntar-los què han llegit i, sobretot, animar-los a millorar. 

Finalment, us demanem que signeu a l’agenda la nota de les pàgines que havien 
de llegir. 

Moltes gràcies! 
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PLÀSTICA A 4t: MONSTRUOSAMENT BONIC! 

Aquesta setmana, els i les alumnes de 4t, han treballat a plàstica una tècnica molt 

divertida i original per dibuixar: el roll and draw. Amb aquesta proposta, l’objectiu és 

llançar un dau, de 6 cares, durant 5 vegades per poder crear un personatge, en 

aquest cas un monstre. El primer resultat indicarà la forma de la cara; el segon, la 

forma del cos; el tercer, els braços i les cames; el quart els ulls; i el cinquè la boca. 

Després els i les alumnes poden afegir complements i decorar el seu monstre de la 

manera més creativa. 

Ha estat molt divertit i han sortit monstres d’allò més originals i macos. Mireu quina 

passada! 

 

CICLE SUPERIOR 

MÚSICA A 5è: LA CANTÀNIA 

Benvolgudes famílies! 

Com ja sabeu, l’alumnat de 5è anem a la Cantània aquest curs i estem molt 

emocionats i emocionades. Aquesta setmana passada els vam donar el dossier amb 

totes les cançons, vam posar al classroom els àudios de les cançons i ja hem 

començat a practicar a l'aula. Us demanem col·laboració des de casa, que escolteu 

amb ells/es les cançons, els ajudeu a practicar i que feu de la Cantània la vostra 

banda sonora!!! 
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VACUNACIÓ 6è 

Us recordem que aquest pròxim dilluns els/les alumnes de 6è tenen programada la 

següent dosi de les vacunes, cal que portin el seu carnet de vacunació. En aquest 

cas, i tal com ja havíem informat les vacunes seran: VPH9 (nois i noies) + HA 

 
VIGILEU ELS CABELLS!!! 

A algunes classes de Primària ens tornem a trobar amb el problema dels 
POLLS.  Aquest és un inconvenient que només es pot solucionar des de casa, 
revisant els cabells dels vostres fills. Si detecteu que un nen o nena té polls o 
llémenes, ha de quedar-se a casa fins que desapareguin totalment. Només que 
quedi una llémena no farem net.  

Sovint no n’hi ha prou amb realitzar el tractament, per més seguretat cal anar 
revisant cada dia el cabell, i tornar a fer el tractament uns dies després per evitar 
que es reprodueixi el problema. 

Cal que quan us assabenteu que el vostre fill/a té polls ho comuniqueu a l’escola per 
tal que les mestres puguin estar alerta. 

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 
ApS GUÀRDIA URBANA 4t D’ESO 

 

 
 

 

A 4t d’ESO s’està realitzant l’Aprenentatge i Servei amb la Guàrdia Urbana, en 

aspectes relacionats amb la prevenció de les conductes de risc en els àmbits de la 

conducció i la mobilitat segura. Per això, avui, divendres 18 de novembre, s’ha 

realitzat la 2a sessió per tal d'elaborar una programació orientada a una de les 

diferents etapes educatives: Educació Infantil, Educació Primària, Educació 
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Secundària o Batxillerat incidint en aquests aspectes adequant-los a les 

característiques de l’etapa. 

Aquesta segona sessió s’ha fet en grups de 3 o 4 alumnes i amb l'assessorament de 

la Guàrdia Urbana s’han començat a preparar diferents activitats. 

 

 

 

XERRADES DE BENESTAR EMOCIONAL 

 
El nou currículum d’Educació Bàsica inclou sis vectors que han d’aparèixer de 

manera transversal en totes les matèries. Un d’aquests vectors fa referència al 

benestar emocional de l’alumnat, per ajudar-los a afrontar les dificultats i superar-les 

en positiu. 

Per aquest motiu, tot l’alumnat de l’ESO tindrà de manera regular xerrades a càrrec 

de la nostra referent de Benestar Emocional i Comunitària de l’EAP Besós. Les 

xerrades es faran a l’hora de tutoria i estaran adaptades a les edats i 

característiques dels adolescents. 

Aquest divendres han començat els alumnes de 1r de l’ESO. L’objectiu i els 

continguts de la xerrada han estat els següents: 

Autoestima i Autoconcepte 

Objectius 

 Conèixer i potenciar l’autoestima. 

Contingut 

 Què és autoestima? 

 Importància de l'autoestima (pensaments, sentiments i comportaments) 

 Com reconèixer una persona amb autoestima elevada (alta vs baixa) 

 Com augmentar l'autoestima (propostes d'autoconeixement, en funció 
del temps i el perfil del grup) 

 Suggeriment per practicar a casa 
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CREACIÓ DEL RACÓ DE LA UNIÓ EUROPEA - 2n ESO 

 

Us presentem El racó d’Europa, un projecte realitzat a la matèria complementària 

Europa per la Igualtat de segon d’ESO. El nostre alumnat ha realitzat un treball 

sobre els aspectes generals més importants de la Unió Europea, descobrint així les 

característiques principals de la Comunitat europea.  

 

Cada grup cooperatiu ha hagut d’investigar a partir d’una pregunta o repte, com per 

exemple: quin és l’origen del nom Europa?, quan va començar a funcionar l’euro?, 

quin és l’himne de la UE?, quins són els Estats membres?, quines són les llengües 

oficials?, què és la carta de drets fonamentals?, etc. Un cop s’han fet experts sobre 

la temàtica assignada, han generat quelcom per explicar a la resta de companys/es 

la seva investigació.  

 

Aquí us presentem El racó de la Unió Europea de 2n d’ESO: 
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PROJECTE INTERNACIONAL A 3r ESO D’ANGLÈS 

Aquest mes, els nois i les noies de 3r d’ESO han començat un projecte internacional 

amb l’escola sueca Malmö Montessoriskola. Aquest projecte s’anomena “My daily 

routine” i té com a objectiu comparar les activitats diàries dels adolescents a 

Barcelona, i a Malmö, Suècia. Totes les activitats quedaran recollides a la 

plataforma e-twinning, que conforma una xarxa d’escoles europees. 

La primera activitat ha consistit en l’enregistrament d’uns vídeos fantàstics amb les 

seves rutines setmanals. Els vídeos s’han fet en anglès, però hem inclòs una petita 

part en castellà, llengua que els alumnes suecs estan aprenent. Un cop acabats, 

hem intercanviat els vídeos i hem après molt de la seva cultura. Hem constatat que 

la diferència més gran amb nosaltres són els horaris dels àpats i l’escola. Un altre 

aspecte a destacar és que la majoria d’ells van en bicicleta a l’escola i també hem 

vist que canvien d’aula a cada assignatura mentre que nosaltres tenim la mateixa 

aula per a tot.  

Ens ha sorprès molt que viuen en cases i no edificis de molts pisos.  

Us podeu imaginar totes les emocions que ens esperen durant tot aquest curs i el 

proper? Comencem un altre repte d’Erasmus! 

Animem tot  l’alumnat de 3r a seguir treballant com ha fet en aquesta primera 

activitat per aconseguir marxar a 4t ESO d’Erasmus.  

Us informem que el proper 22 de novembre farem una videoconferència amb 

l’escola de Malmö. Quina emoció!!! 

 
 

Si voleu veure els vídeos, els trobareu al bloc plurilingüe de l’escola: 
 

http://gepsgbcn.blogspot.com/ 
 

 

 

http://gepsgbcn.blogspot.com/
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CREEM EL NOSTRE NEGOCI A ANGLÈS DE 4t D’ESO 

FASHION PROJECT  

 

“Durant les últimes dues setmanes els alumnes de 4t d'ESO hem estat fent un 

projecte molt interessant a l'assignatura d'anglès. L'objectiu del projecte era crear 

una línia de roba, en el meu cas, d'esports. Aquest treball corresponia a la Unitat 2 

“In business”, que tracta sobre els negocis i la moda. L'activitat que hem realitzat era 

per parelles, i cadascú de nosaltres teníem un rol, el de dissenyador, que 

s'encarregava de crear els uniformes, o el d'expert en màrqueting, que havia 

d’establir les condicions de venda dels productes i crear una campanya que cridés 

l'atenció al públic per comprar el nostre producte. Mitjançant aquest projecte hem 

pogut treballar la gramàtica, el vocabulari, i l'expressió oral en anglès, entre altres 

aspectes. Aquest tipus de projectes són una oportunitat per treballar les unitats de 

forma transversal, i des d'un punt més pràctic i més proper a la realitat de la 

llengua.” 

Irene Sáez, 4t ESO A 

 

 

Si voleu veure els nostre dissenys, els trobareu al bloc plurilingüe de l’escola: 
 

http://gepsgbcn.blogspot.com/ 
 

http://gepsgbcn.blogspot.com/
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EXCURSIÓ AL TURÓ DE L’HOME 2n ESO 

Seguint els objectius de la matèria d'Educació Física 

al medi natural, aquest dimecres hem sortit al Turó de 

l'Home. Els alumnes hem pogut gaudir de la natura i 

la gamma de colors que ens ofereix aquesta estació 

de l'any. Són una prova algunes de les següents 

impressions: 

 

- “Hem gaudit molt de la natura i el paisatge, gràcies 

al color de les fulles de la tardor”. Gisela I. 

- “Encara que al cim feia una mica de fred i boira, les 

vistes eren espectaculars”. Sergi L. 

- “El camí era molt tranquil i acolorit per les fulles”. 

Nacho I. i Joel C. 

- “La ruta està molt ben senyalitzada i és difícil 

perdre't”. Edgar B. 

 

 
 
DIA MUNDIAL DE LA FILOSOFIA 

 

Aquesta setmana, els alumnes de 4t de l’ESO de Lletres ens estem preparant per 

celebrar aquest dijous dia 17 de novembre el dia de la Filosofia.  

 

Aquest dia se celebra perquè el 2005 la UNESCO (Organització de les Nacions per 

l’Educació i la Cultura) va decidir que el tercer dijous de cada mes de novembre es 

dugui a terme el dia Internacional de la Filosofia.  

 

Per preparar-nos per aquest esdeveniment, estem plasmant en 5 pòsters diferents 

tot el que hem après durant aquest inici de curs, com per exemple, la importància de 

Tales de Mileto, que va ser un dels 7 savis de l’antiga Grècia i es qüestionava una 

explicació racional sobre l’origen de l’univers. Kant es qüestionava preguntes com: 

Què puc saber? ¿Què he de fer? Què puc esperar? Què és l’home?. En un altre 

pòster es dona a conèixer l’origen de la filosofia, els màxims representants i el 

significat de filosofia. En un altre se’ns explica quines van ser les dones filòsofes 
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pioneres en aquest camp. I  en un últim pòster detallem els objectius del Dia Mundial 

de la Filosofia. 

 

 
   

Samuel Calderón Escudero - 4rt de l’ESO 
 

 


