
           

 

          AGENDA 
 

 Trobareu totes les 

activitats, tallers i sortides 

de cada nivell al 

CALENDARI de la nostra 

web.  

 

 

 

        CALENDARI 

 El dia 10 de juny començarà 

l’horari de jornada intensiva, 

de 9 a 13h. 

Menjador: fins les 14.30h 

Les classes finalitzaran el dia 

21 de juny, inclòs.  

 

 

 

FAMÍLIES 

Les famílies de la Comunitat 

d’Infantil i Mitjans que 

vulguin participar en els 

tallers d’estiu que es faran a 

l’escola, poseu-vos en 

contacte amb els vostres 

tutores/es.  

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CITA DEL MES 

 

“Els aprenentatges més 

importants de la vida, es fan 

jugant”. 

Francesco Tonucci 
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Benvolgudes famílies, 

Ara sí ens hem d’acomiadar amb un fins aviat, hem arribat a la recta final d’un curs que 

prometia ser especial i diferent, i que sens dubte ho ha estat. Volem desitjar-vos un molt 

bon estiu, gaudiu dels vostres fills i filles i assaboriu cada instant, de vegades  oblidem que 

són moments irrepetibles i únics.  

Volem un cop més reconèixer el granet de sorra que cada membre de la nostra 

Comunitat Educativa ha posat aquest curs (mestres/vetlladora /formadors, Conserge, 

AMPA, Jocs i Taula, Famílies, Servei de neteja...). 

Bones vacances!!!  

 

 Cantània  

 

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

 

Comunitat dels Petits (P3, P4 i P5) 

 

Els infants de 6è, com cada curs, participaran el dia 5 de juny a la tarda, en el projecte 

musical de Cantània, enguany dedicat a Joan Brossa a L’Auditori de Barcelona, amb 

d’altres escoles de Catalunya, amb el títol “A de Brossa”. Enguany les cançons estan 

basades en els poemes de l’autor. Els nens i nenes s’han estat preparant durant tot el 

curs les diverses cançons des de l’àrea de Música. 
 

 

Tots els nens i nenes de la Comunitat d’Infantil s’acomiaden d’aquest curs amb una 

sortida a Cal Mata (Saifores). També realitzaran la seva darrera sessió d’Infadimed, per 

concloure amb les idees més rellevants d’aquest important projecte de Salut.  

 

 

Els infants de 1r i 2n tancaran el trimestre amb una sortida al Museu Charlie Rivel, 

realitzaran uns tallers i faran una visita guiada per diferents indrets històrics de Cubelles. 

També realitzaran una sortida a la desembocadura del riu Foix. Els/les alumnes de 3r 

aniran a la platja per conscienciar-nos sobre l’entorn que volem. 

Graduació P5 

Com cada curs, els infants de P5 tanquen una etapa i comencen una de nova, a 

Primària. Com a cloenda de curs i etapa realitzaran la seva festa de graduació oberta a 

les famílies el dia 19 de juny al matí, a les 9.30h (al gimnàs), properament enviarem més 

informació a les famílies de P5. 

Estem a Instagram
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Comunitat dels Grans (4t, 5è i 6è) 

 

Comiat 6è 

 Els infants de 4tB han finalitzat les sessions de Bioioga, realitzant una darrera sessió a la 

platja. Properament informarem per la sessió de famílies. Els nens i nenes de 5è han estat 

preparant tots els productes del Projecte d’Emprenedoria per poder vendre’ls el dia 7 de 

juny al matí  a la Plaça del mercat. Us hi esperem!  

I els infants de 6è estan nerviosos per la nova etapa, i han gaudit moltíssim de les colònies. 

Tot i que encara els hi queda per descobrir alguna altra sorpresa! 

 

Els/les nostres alumnes de 6è arriben al final d’etapa amb un munt d’experiències i 

records que sempre duran amb ells/es. Ha estat una promoció excel·lent, enhorabona 

nois/es! Us trobarem a faltar. L’escola ha quedat impregnada amb una part de cadascun 

de vosaltres. 

I per celebrar-ho volem convidar a les famílies de 6è a la festa de graduació que tindrà 

lloc el dia 17 de juny a la tarda, a les 18h. De ben segur que serà un acte molt emotiu. 

https://www.instagram.com/escolamaricel/?hl=es
https://www.instagram.com/escolamaricel/?hl=es
https://www.instagram.com/escolamaricel/?hl=es


      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Notícies AMPA Mar i Cel   

Des de l´AMPA de l´escola 

volem donar-vos la benvinguda 

a un nou curs escolar i molt 

especialment a totes aquelles 

famílies que s´incorporen al 

centre aquest any. Voldríem 

convidar-vos a venir a l´AMPA 

(dilluns, dimecres i divendres de 

15:30h a 17:30h) per poder  

informar-vos de totes les coses 

que fem des d´aquí per ajudar 

tant a l´escola com a les 

famílies. 

Com cada any us oferim una 

àmplia oferta d´activitats 

extraescolars per a què els nens 

i nenes puguin escollir allò que 

més s´adapti als seus gustos i 

interessos. Teniu tota la 

informació al taulell de l´AMPA, 

al nostre Facebook i també a la 

web de l´escola. Tanmateix, 

podeu venir sempre que 

volgueu a l´AMPA i 

personalment us informarem de 

tot. 

Us recordem que l´horari 

d´acollida de matí és de 7:30h 

a 9h i la de tarda de 16h a 

17:30h. 

 

Persones amb empremta 

 Aquest mes de juny el personatge amb empremta serà el poeta 

avantguardista català més important del s.XX, en Joan Brossa. 

Enguany es celebra el centenari del naixement del citat autor, 

d’aquí els diversos actes, esdeveniments i exposicions 

programades al llarg de tot aquest any.  

 

 

 

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 
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El proper 5 de juny és el dia Internacional del medi ambient. A 

la nostra escola es duran a terme diverses activitats. Els infants 

de la Comunitat dels Petits han treballat a partir de vídeos i 

converses a l’aula sobre la conscienciació del reciclatge, i per 

concloure el treball, realitzaran una sortida a la Masia de Cal 

Mata. 

A la Comunitat dels mitjans, 1r i 2n aniran a la desembocadura 

del riu Foix per  tal de reveure l’impacte dels residus en el medi 

ambient, així com la tipologia d’envasos que embruten el 

nostre entorn i realitzaran una retirada simbòlica d’aquests. Els 

infants de 3r aniran a la platja per tal de realitzar la mateixa 

activitat i treballar la conscienciació de l’entorn que volem. 

Pel que fa a la Comunitat dels grans, treballaran des de classe 

la importància del consum conscient i sostenible i es realitzaran 

debats per tractar el tema. 

 

 

Assajos, proves, caracteritzacions, vestuaris adequats... i nervis, molts nervis!!!  

Porten dies preparant-ho tot, triant cançons, definint quines passes de ball seran les que llueixin millor, 

quin vestuari és el més adient, afinant els instruments musicals... i tot, per fer-nos gaudir d'una estoneta 

d'allò més divertida! 

Això és el que precedeix cada fi de curs al nostre famós GOT TALENT!!!  

Només la canalla sap la feina que representa organitzar aquesta activitat tan divertida... i aquest 

esforç es veu premiat amb els forts aplaudiments de les famílies! 

Estan els que ballen, d'altres canten, alguns s'atreveixen a tocar algun instrument o fer alguna 

actuació per mostrar el seu talent... Gairebé tots hi participen!  

Cada curs preparem aquest espectacle amb moltes ganes per poder presentar-vos-el i és per això 

que la vostra presència és sempre agraïda! 

I és per aquest motiu que us enviem aquesta invitació. No podeu faltar! Gaudiu de l'espectacle! 

https://agora.xtec.cat/ceipmaricel/general/got-talent-2019/  (cliqueu l’enllaç) 

 

 
 

 

Dia Internacional del medi ambient 

 

Tallers estiu famílies 

 INFANTIL: el dia 21 de juny al matí, els/les alumnes d’Infantil 

realitzaran, com altres cursos, tallers d’estiu amb les famílies. 

Si hi ha alguna família interessada en venir a participar, pot 

adreçar-se a les tutores per tal d’organitzar els tallers i poder 

fer la previsió de material. 

PRIMÀRIA: el dia 18 de juny al matí, els infants de la 

Comunitat dels Mitjans (1r, 2n) faran tallers d’estiu amb 

famílies. Si alguna família vol participar en l’organització, 

caldrà que us adreceu a les tutores per poder organitzar els 

jocs. I els alumnes de 3r faran jocs d’aigua amb famílies el 

dia 20 de juny. 

Pel que fa als alumnes de la Comunitat dels Grans, el dia 20 

de juny aniran a la platja. 

 

 

 

 

 

Al llarg del curs s’han dut a terme diversos projectes (hort, jocs 

al pati, actes solidaris, berenars...) que sense el vostre ajut, no 

haurien estat possibles. Moltíssimes gràcies!!! 

Un cop més, volem agraïr la confiança i paciència de totes les 

famílies de l’escola, al llarg d’aquest curs.  

Us desitgem un molt bon estiu. Ens retrobem molt aviat!! 

El passat divendres 31 de maig es va convocar una Assemblea General de l’AMPA en la qual es 

va renovar la junta per dos cursos més. Volem agrair  a les vuit famílies de l’escola que van assistir 

a la reunió l’interès mostrat en les coses que l’AMPA intenta fer per l’escola dels seus fills i filles.  

Totes aquelles famílies que vulguin conèixer els temes que es van tractar, tenen a la seva 

disposició l’acta de l’Assemblea en el despatx de l’AMPA en el seu horari habitual. 

El dia 21 de juny celebrarem l'últim dia d'escola i el començament de les vacances d'estiu amb 

una divertida festa a partir de les 17:30h, amb inflables, festa de l'escuma i moltes sorpreses!!  

Us hi esperem a tots i totes!! 

 
 

 

 

Agraïments 

 

https://agora.xtec.cat/ceipmaricel/general/got-talent-2019/

