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ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES – AFA 

 
 

 

 

 

Bon any a tots famílies ! ja estem aquí  !!! 

CAVALCADA DE REIS  

L’AFA va participar a la cavalcada de Reis del Barri de Sant Martí a Barcelona i ho 
vam passar genial! Aquí teniu unes fotos. Moltes gràcies a totes les famílies que van 
participar va ser molt especial. 
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FESTA DE CARNESTOLTES DE L’AFA A L’ESCOLA  

El proper  17 de febrer es farà la festa de Carnestoltes  que organitza L’AFA  a 

l’escola per les famílies. L’horari és de 17:15 a 19h al pati de l’escola. Recordeu que 

és exclusivament per a famílies de L’AFA i si no heu pagat la quota de 28€ anuals 

no podreu entrar. 

Encara esteu a temps  d’abonar-la. Aquí teniu el compte d’AFA Sant Gabriel 

Barcelona: ES80 2100 3217 8122 0016 3112 .  

Recordeu posar nom de l’alumne/a i curs . 

Tindrem concurs de disfresses, crispetes, berenars del nens de 4t de l’ESO música i 

animació!!! 

El dia de la festa, el 17 de febrer divendres,  necessitem a les 15h pares i mares que 

ens ajudin a muntar  l’ escenari. Si algú pot en aquest horari que ens ho faci saber, a 

afasantgabriel@gmail.com. Moltes gràcies . 

 

 

 

mailto:afasantgabriel@gmail.com
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CONCURS FOTOGRÀFIC  DE NADAL  

El guanyador del concurs fotogràfic de Nadal es donarà a la festa de 

carnestoltes de L’AFA. Moltes gràcies per la participació! Totes les 

fotos que hem rebut d’arbres de Nadal i de pessebres són molt 

boniques !  

RUA DE CARNESTOLTES  DEL BARRI DE SANT MARTI , 
BARCELONA  

El proper 18 de febrer al matí serà la  Rua de Carnestoltes  del barri. Si 

vols participar amb l’AFA Sant Gabriel Barcelona, has de venir al taller 

que estem preparant. Ja tenim la disfressa escollida!!!! 

El taller serà els dies 30 de gener dilluns, 1 de febrer dimecres, 7 de febrer dimarts i 

9 de febrer dijous, de 17.15h a 19h al menjador de l’escola.   

Per apuntar-se al taller de Carnestoltes, cal omplir aquest formulari. 

https://forms.gle/qvbrNkW7qEKeBMhn6 

Confeccionarem la nostra disfressa, us hi esperem! 

Bon cap de setmana! 

 La Junta 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 
Aprofitem aquest primer butlletí del 2023 per desitjar-vos un molt bon any a tots i 

totes. Esperem poder compartir amb tots vosaltres un munt de moments en aquesta 

meravellosa aventura que suposa l’acompanyament en el creixement dels vostres 

fills i filles. 

 

  

https://forms.gle/qvbrNkW7qEKeBMhn6
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EDUCACIÓ INFANTIL 
 

MENJADOR INFANTIL 

Us demanem, famílies, que els nens i nenes que dinen al menjador de l’escola, 

portin al començament de setmana ben nets els estris de neteja personal com el 

pitet, el llençol, el raspall de dents i el got de plàstic. També cal revisar de tant en 

tant la pasta dentífrica i reposar-la quan ja s’ha acabat. Moltes gràcies. 

 

BATA DE PINTURA 

Ja hem tornat de les vacances de Nadal. Iniciem el 2n trimestre amb molta il·lusió i 

amb molta energia, després d’un descans.   

Abans de marxar us vam fer arribar la bata de pintura per tal que la rentéssiu. Ara 

que ja hem començat amb les activitats de nou, necessitem que tots els nens i 

nenes la tornin, per tal de fer-la servir i no tacar-se.  

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA DE LES FAMÍLIES DE P3 i P4 

A P3 i P4 estem pensant i preparant activitats per tal que les famílies pugueu venir a 

la classe  a compartir i a gaudir d’una estona ben agradable amb els vostres fills/es i 

les mestres. 

Properament us informarem dels dies, de l’horari i de les activitats. 
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LUDILLETRES A P4 

Aquesta setmana hem començat a treballar la lletra A, tant la seva discriminació 

auditiva com visual i les dues grafies (de pal i lligada). Per tal de realitzar una 

activitat, necessitem que cada nen/a porti a classe 2 imatges que tinguin la lletra A 

en el seu nom. La mida de les imatges ha de ser de 5 cm x 5 cm aproximadament, 

però no més gran per tal de que càpiga en el format que tenim preparat.  

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.  

 

 
 

ÀNEC 

 

VISITA DELS MOSSOS D’ESQUADRA A P5 

La propera setmana, dimecres 18 de gener al matí, ens visitaran al pati del col·legi 

els Mossos d’Esquadra. 

Necessitaríem que cada nen i nena porti un pot de vidre petit, per realitzar una 

activitat conjunta amb els Mossos d’Esquadra i una mare de la classe de P5B. 

Serà una visita molt gratificant i esperada. Esperem passar-ho molt bé! 
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PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA DE LES FAMÍLIES A P5 

Tal i com vam comentar a la reunió d’inici de curs, aquest any realitzarem diverses 

activitats conjuntes amb tots vosaltres per compartir i gaudir d’una estona amb tots 

els nens i nenes de P5 i les respectives mestres. 

Aquestes activitats giraran entorn als interessos i motivacions de cada família: tallers 

plàstics, explicar contes, els vostres oficis... Deixem a les vostres mans que ens 

sorpreneu!!! 

Podeu portar diferents objectes i materials per compartir i mostrar als nens i les 

nenes de P5. 

Aquesta activitat es realitzarà els dimarts a la tarda, totes les visites al col·legi 

s’hauran de coordinar amb la tutora. 

Esperem les vostres visites amb il·lusió i ganes per gaudir d’una estona tots plegats, 

família i escola. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!! 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

CICLE INICIAL 

FEM LLOC A CASA? 

Després de les festes de Nadal, potser heu fet lloc a casa per donar la benvinguda a 

noves joguines i materials.  

Des de l’escola us animem a donar una segona oportunitat a aquests elements.  

No es tracta d’una demanda, ni de cap obligació de compra, simplement oferim el 

col·legi, com a escola verda que som,  com un lloc per poder donar un segon ús a 

aquestes joguines. Us agrairem que les entregueu a les mestres a la porta o a 

secretaria a nom de cicle inicial.  

 

Al cicle inicial estarem encantades de rebre joguines tals com: 

 Jocs de construccions tipus peces de fusta, legos, magnètiques... 

 Puzzles. 
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 Animals. 

 Elements de joc simbòlic: estris de cuina, cuinetes i “menjar” de plàstic o 

fusta. 

 Bebès  

 

Com a part del joc simbòlic i de construccions també 

fem servir altres elements no estructurats com: 

 Peces de tela. 

 Elements naturals: rodanxes de fusta, petxines, 

suro… 

 Pedretes de colors (tipus decoració de peixera), 

anelles de cortina… 

 etc. 

 

Us deixem algunes mostres de les súper creacions que fan amb aquests materials: 

 

 

 

 

 

 
 

Moltes gràcies! 
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ANGLÈS 2n 

Els nens i nenes de 2n ja porten molt dies treballant la unitat 2 d’anglès: Clothes. 

 

Aquesta unitat està relacionada amb la roba i accessoris propis de cada estació de 

l’any. També hem après estructures gramaticals utilitzades per descriure la roba: 

(+)  I’m wearing…  

      He’s wearing… 

     She’s wearing… 

(-) I’m not wearing… 

 

Durant la setmana que ve avaluarem oralment els continguts treballats a la 

unitat. Per tal que puguin repassar els nens i nenes porten a la carpeta blava unes 

fotocòpies amb el vocabulari (la roba, el temps, 

els colors…).  

 

 

També us deixem alguns enllaços amb jocs online 

que hem fet servir a classe, per tal de poder 

practicar. 

VOCABULARI: 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-

code=10dd19 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-

code=10dd1a 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-

code=10dd1b 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=10dd1f 

GRAMÀTICA: 

https://www.gamestolearnenglish.com/clothes-game/ 

 

 Have a nice weekend! 

 

 

 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=10dd19
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=10dd19
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=10dd1a
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=10dd1a
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=10dd1b
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=10dd1b
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=10dd1f
https://www.gamestolearnenglish.com/clothes-game/
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CICLE MITJÀ 

PIRATATAK VIATGER A 3r 

Els nens i nenes de tercer portaran els divendres a casa, i de tant en tant, un joc de 

taula (joc de cartes) anomenat PIRATATAK per jugar amb els de casa, 

Aquest arribarà sense instruccions i amb una llibreta. 

Què cal fer? 

Cal que deixeu que us expliquin com es juga en català, ja que l’objectiu d’aquesta 

activitat és treballar l’expressió oral d’aquesta llengua fora de l’àmbit escolar i el més 

important de tot, gaudir d’una estona de joc amb ells i elles. 

Un cop haureu gaudit d’estones de joc, el dilluns s’haurà de retornar el joc a l’escola 

amb la llibreta. En aquesta haureu d’explicar com ha anat el joc, si l’heu entès, si ha 

estat divertit, … 

Penseu que seran ells i elles qui ho llegiran, per tant, recordeu fer bona lletra i 

escriure-ho amb ells i elles. 

Moltes gràcies per endavant i esperem que ho passeu d’allò més bé. 

 

                    

 

 

 



 

BUTLLETÍ 

SANT GABRIEL INFORMA 
 

13 de gener de 2023 

 

www.gabrielistas.org 

CICLE SUPERIOR 

TEST PSICOTÈCNICS A 5è 

Aquest dimarts, 10 de gener el nostre alumnat de 5è ha fet unes proves 

psicotècniques. S’han mesurat les capacitats i aptituds intel·lectuals com per 

exemple, la memòria visual, aptituds numèriques i lingüístiques,...  Un cop estiguin 

corregides es farà el retorn al professorat i a les famílies. Els resultats, en cap cas 

influiran en el seu currículum acadèmic, però sí que ens poden orientar a tots 

nosaltres per la seva evolució madurativa.  

NOU ESPORT A TREBALLAR A 5è A EDUCACIÓ FÍSICA 

Aquest segon trimestre a l’àrea d’Educació Física canviem d’esport. Començarem a 

treballar el Bàdminton. 

Si algun nen o nena té a casa seva una raqueta de bàdminton i vol portar-la per 

utilitzar-la a les hores d’EF no hi ha cap problema. Si no teniu no passa res, ja que al 

cole tenim per a tots!. 

Començarem amb classes d’exercicis individuals, en parelles o grups per conèixer i 

practicar els diferents tipus de tocs i les regles d’aquest esport; al llarg del trimestre, 

quan anem millorant podrem fer un petit torneig entre tots els nens i nenes de la 

classe!. 
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
XERRADA SOBRE RESIDUS I VIDA MARINA A CÀRREC DE L’ECO4 

 

Bona tarda! 

El grup de l'ECO 4 us volem anunciar una molt bona notícia: 

El proper dijous 19 de gener, l’Aina i la Valentina de 4t ESO, membres del nostre 

grup, faran una xerrada molt interessant sobre els Residus i la Vida Marina al teatre 

de l'escola. Serà a les 17:30 i pot venir-hi tothom qui vulgui! 

 

Heu pensat alguna vegada què passa amb els residus que arriben al mar? Quin és 

l’impacte mediambiental o com afecten a les espècies marines? Coneixeu els 

principals riscos que suposen aquests residus per als animals que viuen al mar? I 

per a nosaltres?  

 

Tot això i molt més ens ho explicaran a la xerrada de dijous vinent. No us ho perdeu, 

hi ha un joc molt interessant al final de la sessió. Esteu disposats/des a venir, 

participar-hi i guanyar? 

 

Us hi esperem! 

 

CONEIXENT A PERSONES QUE FAN O HAN FET CIÈNCIA 

 

A 1r d’ESO hem començat un treball en grup per conèixer persones que han 

treballat o treballen en diferents branques de la ciència. Ens interessa aprendre què 

van descobrir i com ho van fer. Per conèixer tots els detalls caldrà remuntar-se a 

l’època que van viure, alguns del passat i altres del present, per entendre totes les 

dificultats que van tenir i van haver de superar.  

 

Amb aquesta feina intentarem relacionar la forma d’ampliar coneixements 

d’aquests/es científics/es, i el mètode que van fer servir amb el mètode que 

segueixen avui dia totes les persones que fan ciència: el mètode científic.  

 

Cada grup treballem 6 científics/es diferents. Hem escollit tant homes com dones 

que han dedicat una part o la totalitat de la seva vida a disciplines com la medicina, 

la física, la química, la biologia, la geologia i les matemàtiques. Així, el dia de les 
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exposicions coneixerem un total de 42 persones que han destacat en el món de la 

ciència.  

 

 
 

XERRADA A TUTORIA - 2n ESO 

 

El proper divendres 20 de gener, a les 9h del matí, l’alumnat de 2n d’ESO assistirà a 

una xerrada a càrrec de la nostra referent de Benestar Emocional i Comunitària del 

Departament de Salut. La temàtica de la xerrada girarà en torn de les habilitats 

comunicatives. 

 

 
 

ACREDITACIÓ AMBAIXADORS PARLAMENT EUROPEU - 4t ESO 

 

Estem molt contents de comunicar-vos que el proper divendres 20 gener els nostres 

alumnes de 4t d’ESO rebran les seves acreditacions com a Ambaixadors del 

Parlament Europeu. L’acte tindrà lloc a les 10:00h a l’auditori de la Facultat de 

Comunicació i Relacions Internacionals de la Universitat de Blanquerna. Només hi 

ha dues escoles a Barcelona que formen part del Programa d’Escoles 

Ambaixadores del Parlament Europeu: l’escola Pia Nostra Senyora i el nostre 

col·legi. 



 

BUTLLETÍ 

SANT GABRIEL INFORMA 
 

13 de gener de 2023 

 

www.gabrielistas.org 

L’acte estarà presidit per l’eurodiputat Jordi Solé, vicepresident del grup dels 

Verds/Aliança Lliure Europea, qui dialogarà amb l’activista pels drets humans 

Firdaous Alaoui. 

 

Enhorabona a tots i totes! 

 

 

TESTS PSICOTÈCNICS - 1r i 4t ESO 

 

El proper dilluns, a partir de les 8h, s'acabaran de passar els tests psicotècnics a 

l'alumnat de 1r d'ESO. El passat 29 de novembre va haver un problema amb la 

connexió a Internet i no es van poder acabar, de manera que dilluns faran els 

apartats que estaven pendents. De la mateixa manera, l'alumnat de 4t que no va 

realitzar els tests els podrà realitzar aquell matí.  

 


