
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comunitat dels Petits anirà el proper dilluns 3 de desembre a la sala Multiusos de 

Cubelles  a veure l’obra de teatre en anglès “Fruity tots”. 

I els infants de P5, un any més, participaran a l’activitat “Cantem al Nadal” del Canal 

Blau, faran la gravació que durant les festes s’emetrà per tv; més endavant us 

informarem dels horaris. 

 

 

CITA DEL MES 

“Un mestre/a és una 

brúixola que activa  

els imants de la curiositat,  

el coneixement i la saviesa 

en els/les alumnes". 

Ever Garrison  

Comunitat dels Mitjans (1r, 2n i 3r) 

 

Desembre de 2018           Número 3 

 
Benvolgudes famílies, a unes setmanes de finalitzar el primer trimestre, us fem cinc 

cèntims de les activitats i propostes per aquest mes de desembre. Bones festes! 

 

Comunitat dels Petits (P3, P4 i P5) 

 

Concert de Nadal 

Happy holidays 

           

 

          AGENDA 
 

 Trobareu totes les 

activitats, tallers i sortides 

de cada nivell al calendari 

de la nostra web.  

 

 

      CALENDARI     

-6/12 és FESTIU 

-7/12 és FESTIU LL. DISPOSICIÓ 

-21/12 Jornada intensiva 

-del 22/12 al 7/1 vacances 

Nadal (ambdós inclosos) 

 

       FAMÍLIES   

Com cada curs, i amb motiu 

de La Marató, cadascun 

dels grups-classe de 

l’escola participa en 

l’elaboració d’una panera.  

Properament us informarem 

dels terminis per portar els 

productes a la classe. 

Moltes gràcies per la vostra 

participació! 

 

 

 

Enguany el concert de Nadal es realitzarà en un únic dia, el dijous 20 de desembre. 

Es realitzaran dos torns: 

 De les 9.15h a 10.30h cantaran els nens i nenes de P3 a 3r. 

 De les 11h a les 12.15h cantaran els nens i nenes de 4t a 6è. 

Les famílies podreu assistir al torn o torns que corresponguin als dels vostres fills/es. 

Més endavant, en cas de ser necessari, cada tutor/a us concretarà els detalls a través 

del mail de la classe. Us hi esperem! 
 

A 3r han estat realitzant activitats arrel del Dia de la NO violència de gènere, i com a 

cloenda han elaborat un mural conjunt.  

Aquests dies els infants de la Comunitat estan escalfant veus, com la resta de l’escola, 

per gravar el CD de la Marató, preparant les Nadales, els regals de l’amic invisible, 

esperant l’arribada del Tió... 

El novembre va ser un mes carregat de cultura, van visitar el Palau de la Música i van 

anar al teatre. 

 

Els alumnes de 5è seran els primers en anar a la Residència de gent gran, Templis 

Atlantis, per a la realització de manualitats compartides.   

Els infants de 4t i 6è realitzaran uns tallers al llarg de desembre (Un forat  al moneder i 

Descobrim Europa). 

 

Comunitat dels Grans (4t, 5è i 6è) 

 

Eleccions al Consell Escolar 

 Aquest curs s’han convocat Eleccions al Consell Escolar per tal de poder escollir a dos 

dels nous representants del sector famílies de l’escola.  

Els candidats/es presentats han estat set, des de l’escola us volem agrair la vostra 

participació i motivació. Entre tots/es sumem! 

Les noves representants han estat: Silvia Crespo Guaza i Maria Suñé Bioque. 

Volem agrair la implicació dels membres sortints que ens han acompanyat els darrers 

anys, el Marià Talló i l’Adriana Puentes. 

Escola Nova 21 

 
El proper 4 de desembre la nostra escola tindrà el plaer de ser la seu on es trobaran les 

escoles de la comarca membres de l’Escola Nova 21. Un projecte en comú d’escoles 

de Catalunya que proposa una transformació del sistema educatiu, que no es 

conforma mai amb el que fa, i es pregunta constantment per a què educa i com ho 

ha de fer. https://www.escolanova21.cat/ 

Simulacre escola 

 Al llarg del mes de desembre l’escola  realitzarà el simulacre, com cada curs, tal i com 

recull la normativa.  

https://www.escolanova21.cat/


      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícies AMPA Mar i Cel   

Des de l´AMPA de l´escola 
Fins el dia 15 de desembre, tot l'equip de l'AMPA estem treballant per organitzar la festa de      La 

Marató, buscar noves empreses col·laboradores i noves activitats i tallers per oferir als nostres 

nens i nenes. 

Una vegada més, voldríem demanar voluntaris/es per fer tallers: manualitats, hobbies, pinta-

cares temàtiques... tot allò que us agradi fer i vulgueu compartir amb la resta de famílies.  

Ja sabeu que podeu venir a l'AMPA sempre que vulgueu per proposar-nos les vostres idees. 

Ah! I dir-vos que ja els nens d' Infantil estan gaudint de les seves noves taules de pícnic;) 

Si voleu més informació sobre La Marató, enguany dedicada al càncer, cliqueu aquest enllaç: 

 http://www.ccma.cat/tv3/marato/ 

 

Persones amb empremta 

 El personatge amb empremta d’aquest mes de desembre és 

la Joana Raspall. Si us ve de gust endinsar-vos en aquest nou 

projecte, des de la llar també podeu buscar informació i 

compartir-la amb els vostres fills i filles.  

La lectura compartida és una activitat que us permetrà viure 

moments únics amb els vostres fills i filles.  

 

HORARI: tos els dies de 

dilluns a divendres 

De 9h-10h. 

 

 

TELÈFON: 648 131 029 

 

 

HORARI: dilluns, 

dimecres i divendres 

De 15:30h a 17:30h 

 

TELÈFON: 638 862 147 

Notícies Jocs i Taula 

Página 2 

Instruments que afinen, cordes vocals que escalfen... nervis, il·lusió i música, molta música!  

Les portes de l'escola obertes a les famílies, corredisses de pares per agafar el millor lloc per poder 

gaudir de l'espectacle que els seus fills i filles han preparat amb tantes ganes. 

Aquest és el resum del que vam viure dijous passat, dia de Santa Cecília, el gran dia de la música 

al gimnàs de l'escola, que lluïa així d'engalanat.  

Gràcies, principalment, a la mainada, que va donar el millor de si i també 

a les famílies, que els van recolzar amb la seva presència! 

Segur que la canalla us va explicant, en sortir de l'escola, les activitats, 

manualitats, concursos i d'altres entreteniments que els preparem cada 

dia.  

Perquè sapigueu exactament com distribuïm, a priori, les franges horàries 

dels dies de la setmana, us enllacem a la graella d’activitats, que també 

podeu trobar a la web (pestanya menjador). 

https://agora.xtec.cat/ceipmaricel/wp-

content/uploads/usu1871/2018/11/GRAELLA-1r-TRIMESTRE.pdf 

 

Les famílies de 6è muntaran una paradeta els dimecres o 

divendres durant aquest mes a la porta del centre. Els diners 

recaptats seran per la festa de graduació. També els podreu 

trobar a la fira de Nadal. Ànims nois/es! 

Agraïments 

 

 Mercat de Nadal de 6è 

 

Manualitats en família 

 S’acosta el Nadal i us proposem, com cada curs, realitzar 

una activitat conjunta amb les vostres filles i fills. Per tal 

d’ambientar l’escola volem fer una exposició on les famílies 

sigueu les protagonistes i pugueu aportar una manualitat 

nadalenca/hivern feta a casa.  

Podeu portar les creacions fins el dia 10 de desembre. 

Recordeu de posar-hi el nom. Es retornaran abans de les 

vacances per tal que les pugueu gaudir també a la llar. 

Volem agrair la col·laboració de les famílies que, un cop més, 

han volgut compartir amb els infants part del seu temps, part 

de la seva il·lusió i passió per la música, en la diada de la 

Música, Santa Cecília. 

 

Aquest mes de desembre ve carregat d’activitats: 

-11/12: arribada del Tió a l’escola (és una sorpresa) 

-18/12: passatge nadalenc organitzat per famílies de 6è (16.15h) 

-20/12: concert de Nadal 

-21/12: fer cagar el Tió (de P3 a 2n) i amic invisible (de 3r a 6è) 

-21/12: esmorzar a càrrec de l’AMPA  

-Els alumnes de 5è i 6è aniran a la Residència Templis Atlantis  

per realitzar una manualitat compartida. 

 

 Activitats Nadal 

 

Informes curs 2018-2019 

 Us informem que a partir d’aquest curs els informes de 

notes  s’enviaran per correu electrònic.  

És molt important que ens notifiqueu si teniu incidències 

amb el correu. 

http://www.ccma.cat/tv3/marato/
https://agora.xtec.cat/ceipmaricel/wp-content/uploads/usu1871/2018/11/GRAELLA-1r-TRIMESTRE.pdf
https://agora.xtec.cat/ceipmaricel/wp-content/uploads/usu1871/2018/11/GRAELLA-1r-TRIMESTRE.pdf

