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ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES - AFA 
 

 

 

 

Activitats de Nadal .  

L'AFA ja està preparant les activitats de Nadal i per això necessitem que les famílies 

abonin la quota de l'AFA per família de 28€. Sense aquest pagament no es 

podran portar a terme totes les activitats que tenim preparades:  tió de 

Nadal, Patge Reial, concurs "Selfie nadalenc", cavalcada de Reis...I tot el que vindrà 

l'any vinent: festa de Carnaval, Dia de les Famílies, i festa de final de curs... 

Us podeu posar en contacte amb nosaltres via correu per fer el pagament.  

afasantgabriel@gmail.com 

Aquí teniu el compte d’AFA Sant Gabriel Barcelona  

ES80 2100 3217 8122 0016 3112 . Només cal posar el nom de l’alumne i curs . 

Moltes gràcies  

 

Zumba 

Els divendres fem zumba i ho passem molt bé, cada divendres som més i fem                            

riso-teràpia. Vols formar part del grup de Zumba? 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 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. 

(ELS ALUMNES DE L’ESO NO PAGUEN) 

 

 
 

mailto:afasantgabriel@gmail.com
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Cavalcada de Reis   

Aquest any L’AFA participarà en la tan esperada cavalcada de Reis del Barri de 

Sant Martí , esteu atents perquè aviat  us donarem mes informació per participar en 

la cavalcada  . 

 
 

Us anirem informant de novetats a les nostres xarxes socials 

Bon cap de setmana! 

 

La junta 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 
OBRES DE MILLORA DEL COL·LEGI 
Seguint en la nostra línia de ser una escola més ecosostenible, i, per tant, més curosa amb 

el medi ambient, s’instal·laran plaques fotovoltaiques al terrat de l’edifici de Gran Via. 

Escoltant les recomanacions de l’arquitecte encarregat del projecte, aprofitarem per millorar 

l’aïllament de la façana que dóna a Gran Via. És per aquest motiu que durant un temps 

llarg, estarem d’obres en aquesta zona de l’escola. Malgrat això, les obres no afectaran a 

l’interior de l’edifici i les classes es podran portar a terme amb normalitat. 
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REVISIÓ MÈDICA 

Recordeu que els propers dies 1 i 2 de desembre es farà la revisió mèdica als alumnes de 

P4 d’Educaió Infantil, i 5è d’Educació Primària. 

 

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ 
 
DESCOBREIX QUINES TASQUES POT FER EL TEU FILL/A SEGONS 
LA SEVA EDAT 
 

Afavorir l’autonomia dels nens els ajuda a créixer i a la vegada pot ser una estona 

agradable per compartir activitats en família. Us recomanem un article que us pot 

donar algunes orientacions sobre quines tasques poden fer i quines no en funció de 

la seva edat. 

 

 
 

https://www.orientacionandujar.es/2017/03/02/la-tabla-montessori-averigua-tareas-

puede-hijo-solo-segun-edad/ 

 

   

 

https://www.orientacionandujar.es/2017/03/02/la-tabla-montessori-averigua-tareas-puede-hijo-solo-segun-edad/
https://www.orientacionandujar.es/2017/03/02/la-tabla-montessori-averigua-tareas-puede-hijo-solo-segun-edad/


 

BUTLLETÍ 

SANT GABRIEL INFORMA 
 

25 de novembre de 2022 

 

www.gabrielistas.org 

EDUCACIÓ INFANTIL 

COLÒNIES EI 

La setmana passada vam entregar el paper de les colònies a Can Ribas. Us 

demanem que tant si els alumnes venen com si no, porteu el document omplert a la 

tutora.  

Us recordem que és una sortida molt enriquidora per als nens i nenes, on aprenen a 

compartir, relacionar-se, empatitzar i passar temps lúdic. 

 

 

MENJADOR P3 

Us demanem, famílies, que aquells alumnes de P3 que es queden al menjador 

portin una manteta per tapar-se a l’hora de fer la migdiada. És important que estigui 

marcada amb el nom i cognom de l’alumne/a. 

Moltes gràcies. 

 

ALUMNES NATACIÓ EI 

Ara que ja comença a fer més fred, us demanem que aquells alumnes que van a 

natació, portin un gorro de llana, ja que encara que les mestres els hi assequem els 

cabells, queden humits i poden agafar fred i refredats. D’aquesta manera, a la 

sortida portaran posat el gorro. 
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CELEBREM SANTA CECÍLIA – PATRONA DE LA MÚSICA 

Amb motiu de la diada de santa Cecília, el dimarts 22 de novembre, els nens i nenes 

d'Educació Infantil hem compartit el dia de la música amb petites actuacions, cantant i 

ballant cançons. Hem lluït una corona que hem confeccionat, amb les notes musicals, per a 

aquest dia tan especial. 

 

 

 

AGAFEM BÉ EL LLAPIS A  P-3 
 

A P3 és molt important agafar el llapis correctament fent la pinça amb els dits polze i 

índex, i recolzant-lo en el dit del mig, per evitar problemes en un futur. 

 

                            

                                                                                               

Agafant bé el llapis aconseguim: 

·        Més control en la realització dels traços. 

·        Una postura relaxada, per tant, es cansen menys. 

·        Preveu ampolles o calls a les mans i els dits. 

·        Més control sobre la pressió del llapis en el paper. 
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Per afavorir la prensió del llapis és important treballar la motricitat fina com fem a 

l’Àrea complementària d’Habilitats Bàsiques, sempre de manera lúdica i 

manipulativa. A casa també podeu fer algunes activitats com nosaltres al col·legi: 

 Esprémer una esponja per treure-li l’aigua. 
 Fer boles grans i petites de paper. 
 Esquinçar trossets de paper. 
 Modelar lliurement amb plastilina (fer boletes, xurros,...). 
 Cordar i descordar botons. Pujar i baixar cremalleres. 
 Enfilar boletes o macarrons per fer collarets. 
 Ficar objectes petits dins d’un ampolla. 
 Obrir i tancar ampolles, pots i qualsevol objecte que tingui tap de rosca. 
 Realitzar jocs amb pinces d’estendre la roba. 
 ... 

Per ajudar els infants a agafar correctament el llapis podeu fer servir algunes idees 

com: 

 Utilitzar llapis o colors triangulars. 

  Col·locar un adaptador al llapis. 

 Lligar una boleta de porexpan o ping pong al llapis per tal que el nen/a l’agafi 

juntament amb el llapis. 

 Agafar el llapis amb una pinça d’estendre la roba. 

 Agafar un objecte petit amb la mà tancada a la vegada que fa servir el llapis 

(botó, paper doblegat, boleta,...). 

En el següent enllaç hi trobareu aquestes idees i d’altres per ajudar als vostres fills i 

filles a agafar el llapis correctament. Segur que els  ajudarà a millorar si aneu 

practicant a casa igual que fem al col·legi.   

https://www.imageneseducativas.com/10-ideas-geniales-para-coger-

bien-el-lapiz/ 

 

 

 

 

https://www.imageneseducativas.com/10-ideas-geniales-para-coger-bien-el-lapiz/
https://www.imageneseducativas.com/10-ideas-geniales-para-coger-bien-el-lapiz/
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TREBALLEM LA VOCAL “U” A P-4 

Els nens i les nenes de la classe dels Gossos i dels Conills hem començat a 

treballar la lletra “U”. 

Necessitaríem que cada nen/a porti dues imatges (d’una mida de 5cm x 5cm 

aproximadament) que continguin la lletra “U” al seu nom  el proper  dijous  1 de 

desembre, al matí. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

 

  

PADRINS A P-5 

Els nens i les nenes de P5 després d’un temps sense poder dur a terme amb 

normalitat l’activitat tant enriquidora de PADRINS, aquest any la podem tornar a 

realitzar. 

Aquesta activitat consisteix en compartir moments i experiències amb diferents 

activitats amb els alumnes de l’ESO. Els més grans apadrinen un nen o nena de la 

classe dels Bombers, les Bomberes i els i les Policies. 

De cara a la primera trobada amb els nostres padrins i padrines que tindrà lloc 

durant el mes de desembre amb motiu nadalenc, necessitem que cada infant ens 

porti a l’aula el proper dimecres dia 30 de novembre un catàleg de joguines. 

Visca els padrins, gaudirem molt tots plegats!!!  
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

PROGRAMA CONTRA EL BULLYING. Cap nen/a fora de joc 

Com ja sabeu i tal i com es va informar a les reunions de famílies de principi de curs, 

aquest any iniciem un nou programa, treballat a 

moltes escoles del nostre país,  per la prevenció del 

Bullying a través de dinàmiques lúdiques i 

participatives on l’esport és l’eix vertebrador. 

A partir de la setmana següent els vostres fills i filles 

ompliran uns qüestionaris per conèixer el nivell 

actual de convivència a les nostres aules. Aquests 

qüestionaris són totalment anònims, i l’alumnat 

haurà de contestar una sèrie de qüestions referides 

a com es sent i quina és la seva percepció de 

convivència tant a la seva classe com a la seva 

escola. 

Preguem que si alguna família no volgués que el seu fill/a passés aquest test, ho 

faci saber a la seva tutora via agenda. 

 

CICLE INICIAL 

 

2n Comencem una nova unitat a anglès: CLOTHES 

Aquesta setmana comencem la unitat 2 del llibre d’anglès. Aquesta va sobre la roba 

i els accessoris que portem en el nostre dia a dia i segons les estacions de l’any. Per 

tal de treballar el vocabulari i estructures, us demanem que els nens i nenes portin 

per dimecres 30 una fotografia aproximadament mida DinA5 de cos sencer 

amb roba de l’estació de l’any que triïn.  

Thank you! 
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Fem les matemàtiques vivencials a 2n 

Al llarg del curs hem anat treballant molts continguts a l’àrea de Matemàtiques, dins 

del programa EntusiasMAT. Per acabar d’interioritzar-los, hem fet unes sessions on 

els alumnes han pogut manipular diferents materials. Han treballat la utilització 

de  monedes i bitllets, mesura, geometria, numeració, unitats i desenes. 

Han estat unes sessions molt divertides on els nens i nenes han gaudit i han après 

molt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLE MITJÀ 

Decorem el Nadal! 

Els nens i nenes de tercer necessitem que porteu rotllos de cartró de paper wc i 
branquetes primes d’arbre, per decorar el passadís del cicle.  

Moltes gràcies! ( Nens, nenes i mestres de tercer) 

4t Decàleg de la Bona convivència 

Durant aquests dies els nens i nenes de quart, estem visualitzant uns vídeos per tal 

d’afavorir unes relacions sanes entre iguals i facilitar els espais de diàleg. 

Aquesta setmana hem vist En Fullaraca, un monstre molt tendre. Aquest conte ha 

estat produït en col·laboració amb el Departament d'Educació dins d'una campanya 
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de TVC per combatre l'assetjament escolar. El respecte i la confiança són molt 

importants per poder conviure, però el jaguar d'aquesta història no pot evitar deixar-

se emportar pels instints i aprofitar-se d'un petit conill. Un conill que potser és més 

petit que el jaguar, però no menys intel·ligent. 

Posteriorment, hem realitzat unes dinàmiques que ens han ajudat a extreure unes 
idees per tal de tenir una bona convivència! 

Us anirem informant! 

 

https://www.ccma.cat/tv3/sx3/en-fullaraca-un-monstre-molt-tendre/video/5787192/ 

 

CICLE SUPERIOR 

COMPETÈNCIA SOCIAL A 6è 

Aquesta setmana a l’Àrea Complementària de Competència Social hem estat 

treballant els Dilemes Morals. 

Aquesta és una tècnica que ajuda als alumnes a comprendre els valors morals i a 

tractar de viure en primera persona a través de la discussió de dilemes morals. 

A partir d’una situació més o menys propera a ells/elles, han de decidir en una 

situació on es posen en joc els seus valors i la seva manera de pensar. Més tard i a 

través d’un debat entre ells, intentem fer veure als que no pensen igual que jo quina 

és la nostra manera de pensar. 

És molt gratificant veure com els/les alumnes són capaços de decidir i explicar les 

seves decisions de manera educada i amb respecte davant opinions diferents a la 

seva. 

 

 

 

 

 

https://www.ccma.cat/tv3/sx3/en-fullaraca-un-monstre-molt-tendre/video/5787192/
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 
MONÒLEGS  A  ARTS ESCÈNIQUES I DANSA 
 

 

Fa unes setmanes, en l’assignatura d'Arts 

escèniques i dansa, vam preparar uns monòlegs 

de tema lliure. A la classe d’ ahir vam començar a 

presentar-los al teatre, de forma realista i 

còmica.  Van haver molts monòlegs, de temes 

diversos, variats i entretinguts. 

Vaig ser de las primeres persones en sortir a 

presentar la meva interpretació, el meu tema va 

ser el col·legi. 

Va ser una activitat molt divertida de fer i em va 

agradar molt la interpretació dels altres 

companys. Vam gaudir molt de l’activitat, i 

esperem continuar expressant-nos, 

individualment o en grup, de manera artística i 

creativa. 

 

Paula Vázquez Medina 3B ESO 
 

 

MENS SANA IN CORPORE SANO - 3r ESO 
 

 

Durant aquest curs estem dedicant dues hores a la setmana a desenvolupar un 

projecte globalitzador relacionat amb els hàbits saludables, amb la participació del 

professorat d’Educació Física i de Biologia i Geologia. 
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Des d’ara fa unes setmanes hem estat treballant un dels hàbits saludables que 

creiem més importants per als adolescents: tenir cura del descans i el son. És per 

aquest motiu que ens hem plantejat una pregunta que ens preocupa tant a docents 

com a alumnat: per què arribem cansats cada matí al cole? 

 

El primer que hem fet ha estat qüestionar-nos si aquesta pregunta era vàlida, fent un 

breu estudi de la nostra pròpia experiència. En el transcurs d’aquest estudi hem vist 

que, més sovint del que voldríem, experimentem aquesta sensació, la de venir al 

cole cansats malgrat haver descansat. 

 

El repte doncs, ha estat mirar d’investigar quin és el motiu pel qual ens succeeix 

aquest fet, complementant-ho amb altres qüestions que ens han permès entendre 

quines són les fases del son, quina és la necessitat real del descans, si cal dormir 

sempre el mateix o depèn de l’edat que tenim i si hi ha factors que poden alterar el 

nostre son. 

 

Ara, que ja estem a la fase final, ens proposem preparar un taller per poder 

conscienciar al nostre entorn de la importància del descans per a tenir una vida 

saludable.  

 

Us informarem un cop el tinguem enllestit! 

 

TALLER D’EDUCACIÓ FINANCERA- 4t ESO 
 

 

El proper divendres dia 2 l’alumnat de 4t d’ESO realitzarà el taller d’educació 

financera: Administrant els meus diners. S'encabeix en la 11a edició del programa 

EFEC, Educació Financera i Emprenedora de Catalunya. Aquest té com a objectiu 

oferir als centres educatius de Catalunya la possibilitat d'impartir educació financera 

bàsica a diferents col·lectius. La peculiaritat del programa és que els tallers són 

impartits per treballadors voluntaris del sector econòmic, financer, tributari i 

assegurador.  
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Aquest taller el realitzarà tot l’alumnat de 4t d’ESO, no només els alumnes de la 

específica d’Economia, ja que, trobem important dotar l’alumnat de competències 

per tal de gestionar els seus ingressos i despeses, i que ajudin a evitar episodis de 

sobre endeutament i d'exclusió financera en un futur immediat.  

 

ABOGADA POR UN DÍA 
 

Este lunes, 21 de noviembre, los alumnos de 4º de ESO, en clase de castellano, 

realizamos unas recreaciones de juicios en el teatro. Las simulaciones consisten en 

resolver diversas situaciones conflictivas, en las cuales los alumnos teníamos que 

actuar de acuerdo a un rol, como puede ser fiscal, juez, acusado o testigo. Todos 

aprendimos sobre lo que es legal y no lo es, resolvimos desde el sentido común y 

pusimos en práctica el registro jurídico más formal. Dramatizamos las escenas en el 

teatro y fue una manera muy creativa de encarnar los diferentes sujetos que actúan 

en un juicio real. 

 

Personalmente, asumí el personaje de abogada defensora del acusado. A priori, su 

defensa era complicada, se le culpaba de conducir sin carnet y embriagado. Recogí 

todos los argumentos que podían estar a su favor pero, aunque mi trabajo fue 

bueno, lamentablemente, fue condenado. 

 

Laia Torrellas Ruiz 4º ESO A. 
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BONJOUR! 
 

Aquestes últimes sessions, els alumnes de francès de Nivell 1 de  4t ESO han fet un 

vídeo amb les seves presentacions personals enregistrant  les seves veus i 

confeccionant un pòster. Han après a presentar-se, donar informacions personals  i 

parlar dels seus gustos. 

Us deixem unes mostres dels seus treballs. Els àudios els podreu escoltar al bloc 

plurilingüe. 

 

 
 

Els alumnes de nivell 2 de 4t ESO han treballat “Demander et indiquer son chemin 

dans la rue”. Quan arribem a una ciutat i hem de preguntar com arribar a un lloc.  

Aquí teniu algunes indicacions i descripció d’itinerari per si voleu practicar. 

A continuació teniu un enllaç per a que practiqueu la fonètica  i  no us perdeu si 

viatgeu: http://tourismefle.free.fr/Son/Rue.mp3 

 

http://tourismefle.free.fr/Son/Rue.mp3
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DIA DE FIBONACCI 
 

Un cert home va posar un parell de conills en un lloc envoltat per tots els costats per 

una paret. Quants parells de conills es poden produir a partir d'aquest parell en un 

any si se suposa que cada mes cada parell engendra un parell nou, que a partir del 

segon mes es fa productiu? 

 

Va ser aquest problema el que va portar a Fibonacci a introduir els Nombres de 

Fibonacci i la Seqüència de Fibonacci, que és el que segueix sent famós fins avui. 

La seqüència és 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ... Aquesta seqüència mostra que 

cada número és la suma dels dos nombres anteriors. És una seqüència que es veu i 

s'utilitza en moltes àrees de la matemàtica i la ciència. 

 

El passat dimecres 23 de novembre va ser el dia de Fibonacci, aprofitant aquesta 

efemèride volem presentar un treball que va fer la nostra alumna, Noa González, 

sobre la raó àuria: 

 
 

Va parlar també de l’artista Alberto Durero i dels diferents llocs on podem trobar 
aquest nombre:  
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