
      

           

 

          AGENDA 
 

 Trobareu totes les 

activitats, tallers i sortides 

de cada nivell al 

CALENDARI de la nostra 

web.  

 

 

 

      CALENDARI  

 El dia 31 d’octubre (dia de 

lliure disposició) i el dia 1 de 

novembre (festiu),  l’escola 

romandrà tancada. 

 

 

 

         FAMÍLIES  

Us animem a participar a les 

diferents borses que enguany 

hem obert a les famílies: hort, 

biblioteca, pati, 

acompanyaments sortides 

de matí i grups interactius. 

Per més informació, adreceu-

vos a Direcció. 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITA DEL MES 

 

“Les arrels de l’educació són 

amargues, però els fruits són 

dolços”. 

Aristòtil 

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

 

Comunitat dels Petits (P3, P4 i P5) 

 

Octubre de 2019       Número 10 

 

Benvolgudes famílies, 

Ens retrobem de nou en aquest petit espai divulgatiu i cultural de la nostra escola. 

Reprenem el noticiari amb aquest número 10, on us explicarem tot el que estem 

realitzant,  informacions que poden ser del vostre interès i alguna novetat d’enguany.  

Hem tingut en compte algunes de les propostes que ens vàreu fer a les enquestes de 

final de curs, gràcies.  Benvinguts/des a aquest nou curs escolar!  

 

 
Benvinguts/des a l’escola 

 

Dia Internacional del mediambient 

 

Tota la comunitat del Mar i Cel vol donar la benvinguda a tots els infants del centre i a les 

seves famílies, no només a P3, sinó a la resta de cursos. Així com a les mestres noves 

d’aquest curs, a la Maite Capdet, a l’Esther Velázquez, a l’Ester Cadafalch i a la Maria 

Baza. També volem donar la benvinguda al servei de cuina i monitoratge del menjador 

nou. I per últim, a la nova junta de l’AFA.  

Benvinguts/des a la nostra escola, esperem que us hi sentiu com a casa. 

 

 

Els infants de P3 inicien una nova etapa a l’escola, us esperen moltes emocions i 

experiències, ho compartirem plegats. 

Les nenes i els nens d’Infantil de l’escola ja han començat les sessions d’Infadimed i el 

Capità Vitamines ens està donant molts consells saludables.  

Aquest mes d’octubre hem iniciat els “ambients d’aprenentatge” (Psicomotricitat, Art, 

Natura, Llums i ombres i Minimons), els infants estan encantats; cada dia, cada material  

són una nova oportunitat d’aprenentatge. Podeu anar seguint el que anem fent al Drive i 

Instagram.  

Enguany a l’escola iniciem un nou projecte que establirem al nostre centre com a eix 

vertebrador, l’Educació per la igualtat. Sentim un gran compromís vers la diversitat 

d’alumnat, a la diversitat familiar, a la diversitat cultural, a la igualtat de gènere... 

volem que tots els infants i famílies trobin el seu espai a l’escola, que es trobin còmodes 

i siguin feliços essent com són, fomentant el desenvolupament integral de la persona. 

Hem d’aprofitar el sistema educatiu com el recurs socialitzador amb més potencial 

transformador, però cal la col·laboració de tots i totes i un treball rigorós des de 

l’escola. 

  

A la comunitat tenim nous companys/es, els nens i nenes de primer, us donem la 

benvinguda en el canvi d’etapa! 

Els infants han reprès les franges de Rodamons, viatjant arreu del món i fent cultura.  

A 1r i 2n els nens i nenes realitzaran una sortida al Museu de la xocolata a Barcelona i a 

1r també faran una sortida esportiva, us informarem més endavant. 

Els alumnes de 3r aniran a la Pedrera el dia 7 de novembre, després del canvi de data, 

i també faran un taller del consum responsable durant el mes.  

  

Estem a Instagram

  

  

   Número 

5 

 

Comunitat dels Grans (4t, 5è i 6è) 

 

Educació per la igualtat 

Els nens i nens de 4t estrenen comunitat amb moltes ganes i il·lusió, nous projectes amb 

tauletes, escacs, robòtica... 

El proper mes de novembre els infants de 6è rebran la primera dosi de la vacuna, més 

endavant us  informarem. 

Els alumnes de 4t han canviat la data de la sortida a Catalunya en Miniatura, serà el 

proper dia 5 de novembre.  També realitzaran uns tallers de la Mancomunitat. 

Els alumnes de 5è i 6è aniran al teatre i a més a més, 6è aniran al Museu de les 

matemàtiques. 

Els tres nivells, 4t, 5è i 6è, han iniciat la robòtica a les sessions de tallers. 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persones amb empremta 

 El passat mes d’octubre hem tingut a la chef catalana Carme 

Ruscalleda com a personatge amb empremta. 

Aquest mes de novembre tindrem el plaer de treballar al músic i 

compositor Freddie Mercury. Endinsant-nos en la seva música, 

els seus èxits i en la biografia d’aquest gran artista de pop-rock 

del segle XX. 

 

 

Com ja sabeu, des del curs passat estem destinant moltes 

forces i energies en el compliment dels terminis de pagament 

(en general) i en reduir el nombre de famílies que no han 

abonat l’import de la quota de material. 

Volem donar-vos una notícia important per l’escola, i és que al 

juny el nombre de famílies que havia fet front al pagament, o 

havia vingut a Direcció per flexibilitzar les quotes i valorar la 

situació personal, va ser superior respecte cursos anteriors.  

En què es tradueix aquesta informació? Doncs en respecte per 

les famílies que sí paguen la quota, en poder fer front a les 

despeses de l’escola (material fungible, material esportiu, 

material didàctic, jocs, escacs, bioioga...), en poder adquirir 

nou material, com ara cadires i taules per la biblioteca, 5 

ordinadors portàtils, un armari pel banc d’ordinadors portàtils,  

dotació de més llibres per la biblioteca, etc.  

Us volem agrair un cop més la vostra col·laboració, perquè 

l’escola som tots i totes. Tots sumem! 

 

Correu aula, DRIVE i INSTAGRAM 

Com ja sabeu, des del curs passat cada tutoria té un 

correu d’aula per tal que pugueu comunicar-vos amb el 

vostre tutor/a, enviar justificants de pagaments o 

autoritzacions, així com realitzar qualsevol consulta, cal 

tenir en compte que el mateix dia a primera hora i/o en 

horari lectiu, els/les mestres no ho podran mirar. En cas que 

sigui urgent, preguem truqueu a l’escola (93 895 1855). 

A més a més a través de la web, trobareu un accés a les 

fotos dels vostres fills/es del DRIVE d’aula, caldrà que 

entreu amb la contrasenya que els vostres tutors/es us han 

facilitat. Allà podreu anar seguint el que estan realitzant a 

classe. 

I també podreu fer un seguiment del que realitzem a 

l’escola a través d’INSTAGRAM, on trobareu instantànies 

del nostre dia a dia. Els infants que no tenen autorització 

de drets d’imatge per internet, no sortiran. 

MATERIAL I RECURSOS 

 

La Biblioteca Joan Oliva i Milà de Vilanova i la Geltrú ha creat aquesta guia de lectura de tardor (infanto-juvenil), us 

passem l’enllaç per tal que pugueu triar la lectura que més us vingui de gust amb el vostre fill/a. 

https://genius.diba.cat/detall-de-guia/-/detall/J3Fw/GUIA_LECTURA/10934/1932715/1932771 

  

 

EL RACÓ DE LES RECOMANACIONS  

LITERATURA 

AGENDA  

Per tal que conegueu les diferents activitats que es porten a terme al nostre municipi de Cubelles, a Vilanova i la Geltrú, a  

Cunit i a Sitges, us enllacem l’agenda de les seves pàgines web. 

 

CUBELLES    http://www.cubelles.cat/pl255/actualitat/noticies/agenda.htm 

 

VILANOVA I LA GELTRÚ  https://www.vilanova.cat/agenda/?acces=properstrentadies 

 

CUNIT    https://www.cunit.cat/actualitat/agenda/ 
 

SITGES  http://www.sitges.cat/actualitat/agenda 
  

 
ACTIVITATS EN FAMÍLIA 

Us adjuntem un enllaç d’activitats en família per si són del vostre interès: 

 

https://www.sortirambnens.com/agenda/activitats-familiars/ 

 

  

 

Santa Cecília 
El proper 22 de novembre es celebra la diada de la música, 

donat que a l’escola tenim una sortida, ho celebrarem el dia 

20 de novembre. Tindrem l’actuació dels dos especialistes de 

música del centre (el Xavi i la Maria), l’actuació d’alumnes 

del centre que participen voluntàriament i cantarem unes 

cançons que han preparat a l’àrea de música.  

El menjador també farà el seu concert el dia 21 de 

novembre, us anirem informant, ja que és obert a les famílies. 

 

 

https://genius.diba.cat/detall-de-guia/-/detall/J3Fw/GUIA_LECTURA/10934/1932715/1932771
http://www.cubelles.cat/pl255/actualitat/noticies/agenda.htm
https://www.vilanova.cat/agenda/?acces=properstrentadies
https://www.cunit.cat/actualitat/agenda/
http://www.sitges.cat/actualitat/agenda
https://www.sortirambnens.com/agenda/activitats-familiars/


 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB DE L’ESCOLA:  https://agora.xtec.cat/ceipmaricel/ 

Notícies AFA 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. 

I aprofitant aquesta ocasió que 

ens brinda l´escola, volem 

convidar a totes aquelles 

famílies que estiguin 

interessades a apuntar-se com 

a voluntaris o vocals (amb dret 

a vot a les reunions de la Junta) 

per ajudar-nos en el treball diari 

de l´AMPA i així, entre tots, 

ajudar i participar més 

activament en l´educació dels 

nostres infants. 

Us dessitgem un molt bon curs a 

tots i totes! 

 

 

 

HORARI: dilluns, 

dimecres i divendres 

De 15:30h a 17:30h 

 

TELÈFON: 638 862 147 

Notícies Jocs i Taula 

Página 2 

Benvinguts i benvingudes al curs 2019/2020! 

Comencem aquest nou curs amb força i ganes, idees renovades per entretenir la canalla i 

noves receptes perquè els nostres menús siguin d'allò més deliciosos. 

Com cada any, i després de debatre intensament, els nens i nenes ja han triat el que serà el 

centre d’interès d'enguany. 

Estem emocionats per la tria!! Ja fa dies que hi treballem... Tenim una pila d'idees! 

Sabeu ja quin és? "Les cultures del món"!!!  

Ens donarà peu a un munt d'activitats que mantindrà ben entretinguts els vostres nens i nenes i 

els farà aprendre moltes coses interessants. 

Amb l'arribada de la tardor, arriba també una de les celebracions que més ens agrada: La 

Castanyada! El menjador s'omple de fulles caigudes dels arbres, de dibuixos de castanyeres 

amb les seves castanyes i de panellets!!  Costums vingudes d'Amèrica els darrers anys fan que 

la mainada parli més de disfresses terrorífiques i "truc o tracte", però a nosaltres ens segueix 

encantant la castanyada al vell estil! 

És per això, que hem preparat una gimcana temàtica de la que us anirem informant a les 

xarxes socials. 

No deixeu de seguir-nos a les xarxes socials si voleu estar al dia de les activitats que es van 

desenvolupant al llarg del curs i dels plats que servim a la canalla! Busqueu-nos a Facebook: 

La Cuina de Jocs i Taula Mar i Cel, i a Instagram: Cuina de Jocs i Taula. 

 

 
 

 

 

HORARI: tos els dies de 

dilluns a divendres 

De 9h-10h. 

 

TELÈFON: 648 131 029 

 

Hola Famílies! 

Hem iniciat aquest curs una mica accidentalment degut al robatori que vam patir a mitjans del 

mes passat. És per això que l´AFA ha estat tancada temporalment. Tancada però no quieta. En 

aquest temps hem constituït una nova junta formada pels següents membres: 

Vocals: Silvia Crespo, Elsa Jiménez, Isaac Martín, Isabel Molina. La Secretaria és la Mònica Vilella, 

la Tresorera és l´Anna Ferrer i la Presidenta és la Mia Suñé.  

Hem posat en marxa un repte: el #challenge80% que obsequiarà als socis i sòcies amb una 

xocolatada si aconseguim arribar al 80% de socis i sòcies.  

Us animem a formar part d´aquesta nova junta ja que ens volem proposar nous reptes i objectius 

més ambiciosos, i necessitem la vostra ajuda. 

Instagram: @afa_maricel 

 

  

 
 

 

 

      

https://agora.xtec.cat/ceipmaricel/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Food---Beverage-Company/La-Cuina-de-Jocs-i-Taula-Mar-i-Cel-1108060242586301/
https://www.instagram.com/cuinadejocsitaula/?hl=es
https://www.instagram.com/afa_maricel/?hl=es

