
           

 

              AGENDA 
 

 Trobareu totes les activitats, 

tallers i sortides de cada 

nivell al CALENDARI de la 

nostra web.  

 

 

 

         CALENDARI  

 -6/12 és FESTIU  

 -20/12 Jornada intensiva 

 -del 21/12 al 7/1 vacances 

Nadal (ambdós inclosos) 

 

 

             FAMÍLIES  

Com venint fent en els darrers 

cursos per La Marató, 

cadascun dels grups-classe 

de l’escola participa en 

l’elaboració d’una panera. Si 

voleu participar, podeu 

portar les aportacions a 

l’aula. Trobareu una llista al 

vestíbul. 

Moltes gràcies per la vostra 

col·laboració! 

 

 

  

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITA DEL MES 

“No es tracta de tenir dret a 

ser iguals, sinó de tenir igual 

dret a ser diferent”.  

 

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

 

Comunitat dels Petits (P3, P4 i P5) 

 

Desembre de 2019     Número 11  

Número 11 

 Benvolgudes famílies, 

Ja estem arribant a finals del primer trimestre, un terç del curs finalitzat... però amb moltes 

experiències per compartir i gaudir el que resta de curs. Tot seguit us expliquem algunes 

de les notícies més rellevants.  

 
Programa de desembre 

 

Dia Internacional del mediambient 

 

Aquest mes de desembre ve carregat d’activitats:   

-9/12: arriba el Tió a l’escola (de P3 a 2n), és una sorpresa. 

-14/12: celebració de La Marató (10-14h). 

-19/12: concert de Nadal. 

-20/12: fer cagar el Tió (de P3 a 2n) i amic invisible (de 3r a 6è). 

-20/12: esmorzar a càrrec de l’AFA. 

Els infants de la Comunitat dels Petits estan completament immersos en els Ambients, P3 

s’ha adaptat molt bé, gaudint amb la resta d’infants de la Comunitat. 

Volem donar la benvinguda a la Luciana (P3), a l’Álvaro (P3), a la Lyanne (P3) i a la Amelia 

(P4) que s’han incorporat darrerament, benvinguts a la nostra escola. I ens acomiadem 

del Mikael (P3), molta sort! 

Els nens i nenes de P5 aniran a Canal blau a participar al programa “Cantem al Nadal” 

que com cada curs, gravaran la seva nadala que podreu veure per la TV durant les festes 

de Nadal.  

El concert d’hivern es realitzarà un únic dia, el dijous 19 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! 

  

Els infants de 1r s’han iniciat en els Grups Interactius amb moltes ganes i aquest mes de 

desembre ja ho faran amb famílies voluntàries. 

Les nenes i els nens de 2n el passat mes de novembre van realitzar el taller de 

mediambient “Què passa si enterrem les deixalles?”. 

A 3r estan molt enfeinats amb un nou repte, estan aprenent a recitar poesia i aquest mes 

de desembre, els nens i nenes que els ha vingut de gust, gravaran amb l’escriptora i 

il·lustradora, Montserrat Balada, els seus poemes que s’emetran en el programa 

“Embaladits” de Canal Blau Ràdio. Properament us facilitarem més informació. 

 

Estem a Instagram

  

  

   Número 

5 

 

Comunitat dels Grans (4t, 5è i 6è) 

 

Concert  

 La Comunitat dels Grans dóna la benvinguda a la Lucia (4tA) i a la Ujwa (6èA) que s’han 

incorporat aquest mes i que els seus/ves companys/es les han rebut amb molt d’afecte. 

Aquest mes de desembre, els alumnes de 6è visitaran la Pedrera. Els infants de 5è ja han 

realitzat la primera sessió de ràdio al programa Tertúlies Educatives, podeu escoltar els 

programes a l’enllaç que trobareu a la web. També han començat les sessions de treball  

de l’Emprenedoria, actualment ja han creat la cooperativa, els càrrecs i estan calculant 

el capital inicial, de ben segur que seran uns bons empresaris/es! I els alumnes de 4t han 

realitzat els tallers de compostatge per observar el canvi en el compost després d’unes 

setmanes. 

 

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


 
 

 

Aquest mes de desembre, tenint en compte que iniciem l’hivern, 

el nostre personatge amb empremta és en Roald Amundsen. Un 

reconegut i expert explorador noruec. Va ser el primer en 

organitzar una expedició a l’Antàrtida i arribar per primer cop al 

Pol Sud.  

 

 
 

 

Els divendres, les famílies de 6è prepararan uns deliciosos berenars 

a les 16h, a l’entrada principal de l’escola.  

Els diners recaptats seran per una festa i sopar de graduació dels 

infants que organitzaran les famílies.  

El proper 5 de desembre les famílies de 6è també organitzaran 

uns tallers, així com també hi haurà un photocall, venda de 

joguines de segona mà  i manualitats fetes pels mateixos infants. 

 

Aquest mes de novembre ja s’han posat en marxa les comissions 

de famílies voluntàries.  

Tenim la comissió de pati, que s’encarregarà de preparar i 

renovar propostes del pati, així com pensar noves activitats. La 

comissió d’acompanyants de sortides de matí. La comissió de 

biblioteca que ajudarà a recuperar el caliu de la biblioteca, folrar 

llibres, així com renovar i actualitzar la diversitat. La comissió de 

l’hort que ens ajudarà a tenir cura de l’hort, preparar la terra, fer 

la collita... I la comissió dels Grups Interactius que col·laboren 

amb els grups autònoms. Gràcies a tots i totes per compartir amb 

nosaltres el vostre temps, les vostres idees i la vostra il·lusió. 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

  

  

 

   

  

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persones amb empremta 

 

 

S’acosta l’hivern 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 d’hivern feta a 

casa. Podeu portar les creacions fins el dia 9 de desembre. 

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

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

Manualitats en família 

 

          La Marató 

Un curs més, la nostra escola es suma amb La Marató per tal 

de recaptar fons per una bona causa; enguany, les malalties 

minoritàries. El dissabte 14 de desembre de 10h a 14h podreu 

gaudir d’un matí ple d’activitats, tallers, pinta-cares, jocs, 

sorpreses, rifa... Us esperem com cada any, a l’escola! Totes i 

tots sumem! 

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 per si esteu interessats en alguna activitat per realitzar amb 

els vostres fills i filles. 

 

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

 

VILANOVA I LA GELTRÚ  https://www.vilanova.cat/agenda/resultats_cerca?data-inici=&data-fi=&text=fam%C3%ADlia 

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

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

 
ACTIVITATS EN FAMÍLIA 

Us adjuntem un enllaç d’activitats en familia per si són del vostre interés: 

 

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

 

  

 

Berenars de 6è 

 

Comissions de famílies voluntàries 

 

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.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 

Ens agrada Novembre... és el mes d'adaptació al fred i el que precedeix a la màgia del Nadal.  

És el mes on celebrem Santa Cecília, patrona de la música, a ritme d'instruments i cants. Com 

ja sabeu, és una festa grossa per tots nosaltres... la canalla prepara a consciència les seves 

actuacions, assajant molt perquè tot surti perfecte i tothom quedi ben content. Els instruments 

s'afinen, les veus s’escalfen i els músculs es preparen per ballar!  

De tot això, en sou partícips assistint a veure les seves actuacions dintre del horari de menjador. 

Les portes s'obren i un munt de mares, pares, avis/es, tiets i tietes i resta de familiars i amics corren 

a prendre el millor lloc per veure les actuacions. Als nens i nenes els fa molta il·lusió i a nosaltres... 

més encara!  

Novembre és també el mes en què reprenem el nostre projecte solidari, organitzant junt amb 

Serveis Socials de Cubelles, un dinar de Nadal per aquells infants amb les seves famílies que es 

troben en una situació desfavorida i vulnerable. 

Cada any, des del passat, el dia 23 de desembre, guarnim el menjador i preparem un menú 

típic de Nadal per rebre a aquestes famílies i, en un entorn relaxat i festiu, els oferim un àpat 

preparat amb tot l’afecte del món. Petits moviments que fan moure el món! 
 

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, 

Com ja sabeu aquest mes de desembre celebrem la festa de La Marató de TV3. Aquest 

any es recaptarà per lluitar contra les malalties minoritàries. 

Ja tenim preparades activitats com els inflables, videojocs, Karts, tattoos, pinta-cares i 

moltes sorpreses més. I per suposat la rifa! 

Però tota ajuda és poca, així que si us interessa participar en aquest projecte solidari poseu-

vos en contacte amb l´AFA. 

Moltes gràcies! 

Busqueu-nos a 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

