
           

 

              AGENDA 
 

 Trobareu totes les 

activitats, tallers i sortides 

de cada nivell al 

CALENDARI de la nostra 

web. 

 

 

 

         CALENDARI  

 -8/01/2020 inici classes 

 

 

             FAMÍLIES 

Us recordem que si esteu 

interessats/des en participar 

en alguna de les borses de 

voluntaris, només cal que us 

adreceu a Direcció. Ara al 

gener començarem alguns 

dels projectes i idees 

pensats als primer trimestre. 

Us hi esperem! 

 

 

  

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITA DEL MES 

“L’art d’ensenyar, és l’art 

d’ajudar a descobrir”. 

              Mark Van Doren 

 

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

 

Gener de 2020     Número 12   

Benvolgudes famílies, la comunitat Educativa de l’Escola Mar i Cel us vol desitjar un bon i 

feliç any. Els nostres millors desitjos per aquest 2020. 

Per un 2020 ple d’emocions, reptes i il·lusions! 

Dia Internacional del mediambient 

 

La Marató 

 Enguany hem celebrat la vuitena edició de La Marató a la nostra escola, sumant un total 

de 3.563,04€. Aquest any s’ha arribat a una venda d’entrades rècord. 

Volem agrair l’esforç de la nova junta de l’AFA, la col·laboració de totes les persones, 

entitats, associacions i empreses implicades, així com famílies, alumnes i exalumnes que 

han volgut posar el seu granet de sorra. Un cop més gràcies per ser-hi! Junts fem camí! 

Els infants de l’escola ja han preparat les seves cartes als Reis mags d’Orient pensant en 

material, joguines i allò que necessiten per l’escola. Ara només resta esperar i posar 

aigua als camells...  Quan arribem a l’escola el dia 8 potser ens trobem amb alguna 

sorpresa. Gràcies, ses Majestats i fins el proper any! 

  
Comunitat dels Petits (P3, P4 i P5) 

 Al gener  els infants de P5 faran la seva primera sessió de robòtica amb els “Bee-bots” 

(taller subvencionat per l’Ajuntament de cubelles). 

Tota la Comunitat dels Petits realitzarà un taller de medi-ambient i reciclatge (a càrrec de  

la Mancomunitat del Penedès Garraf): P3 i P4 “En Vermí, el cuc compostarire”, i P5 “Un 

mar de brossa”. 

A finals de gener s’enviaran per correu electrònic els informes dels vostres fills i filles. 

Enguany hem canviat el model d’informe. Serà un informe descriptiu, que us indicarà en 

quin moment maduratiu es troba el vostre fill/a i quin procés està seguint. 

Recordeu de revisar si us arriben bé els correus de l’escola i en cas contrari, comunicar-ho 

a la tutora o Direcció.  

Els/les alumnes de 1r realitzaran un taller de medi-ambient i reciclatge (a càrrec de la 

Mancomunitat del Penedès Garraf): “En Vermi, el cuc compostarire”. 

El dia 27 de gener, tota la Comunitat farà una visita al Palau de la música, a Barcelona. 

I el dia 28 els nens i nenes de 1r faran la revisió bucodental, com cada curs.  

Al llarg del mes de gener tota la Comunitat de mitjans realitzarà els tallers de robòtica 

amb l’empresa Tecnolab (tallers subvencionats per l’Ajuntament de Cubelles). Així com 

també portaran a terme els tallers d’educació emocional a càrrec de l’Associació 

Elna. 

 Comunitat dels Grans (4t, 5è i 6è) 

 

Estem a Instagram

  

  

   Número 

5 

 

 La Comunitat dels Grans realitzarà els tallers de robòtica amb l’empresa Tecnolab 

(tallers subvencionats per l’Ajuntament de Cubelles). 

El dia 16 de gener els infants de 4t faran una sortida esportiva a les pistes d’atlestisme 

de Vilanova per realitzar els tallers de “Minioolimpiades” a càrrec del Consell Esportiu 

del Garraf.  

El dia 20 de gener els nens i nenes de 5è realitzaran el taller “Internet segura”, a càrrec 

dels Mossos d’Esquadra per explicar-nos els perills a la xarxa. 

Les famílies de 6è continuaran aquest mes de gener (divendres) amb els berenars a les 

16h per recaptar diners per al sopar i festa de graduació dels nens i nenes de 6è. 

Tot preparat per ses Majestats  

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


 
 

 

El personatge amb empremta del mes de gener és la polonesa 

Marie Curie. Va ser la primera dona científica reconeguda amb 

el Premi Nobel de Química i la primera dona catedràtica a la 

Universitat de la Sorbona, a París. El descobriment del radi i el 

poloni la van portar a crear la radiografia mòbil i els seus 

múltiples usos. 

 

 

 

 

El dijous 23 de gener es portarà a terme una xerrada informativa 

per a les famílies que ho desitgin, tractarà sobre “Internet 

segura”, anirà a càrrec d’en Miquel Esteve (Mossos d’esquadra), 

referent  del nostre centre educatiu. 

Serà a les 14.30h, a l’escola. Si esteu interessats/des, només cal 

que ens ho comuniqueu via correu, per telèfon, a través del 

tutor/a o en persona, com millor us vagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

  

  

 

   

  

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persones amb empremta 

 

El passat mes de desembre vam realitzar el simulacre 

d’evacuació al centre, seguint la normativa del Departament. 

Més endavant realitzarem el simulacre de confinament per tal 

que els infants coneguin les actuacions que cal portar a terme 

en ambdues situacions.  

 

Xerrada famílies-internet 

Aquest curs iniciem el Programa de consum de fruites i 

hortalisses al qual ens hem inscrit. És un projecte promogut 

pel Departament d’Agricultura i finançat per la Unió 

Europea. 

El nostre PEC (Projecte Educatiu d’Escola) recolza i aposta 

per promoure i educar en els hàbits i actituds saludables. 

Aquesta és una actuació més en la línia d’escola que hem 

seguit en els darrers anys. 

A partir de gener començarem a rebre la fruita a l’escola 

que es repartirà als nens i nenes de l’escola cada setmana. 

Es distribuirà fruita i/o verdura seleccionada segons l’estació 

de l’any, la proximitat de producció i la qualitat. 

Nombrosos estudis mostren els beneficis de consumir 5 

racions al dia de fruita i verdura (tres peces de fruita i dues 

racions de verdura). 

Per millorar la salut, cal menjar fruita i verdura en cada àpat, 

tant a casa com a l’escola, i mantenir un estil de vida actiu 

(caminar, pujar escales, jugar, fer esport...). 

Cal potenciar accions que afavoreixin la salut dels infants. 

Us informarem properament, però és 

possible que necessitem famílies 

voluntàries per preparar la fruita algun 

dia a la setmana. 

 
 

Simulacre 

 

Programa de consum de 

 fuites i hortalisses 

La Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona us presenta les novetats literàries per tal que les pugueu compartir amb 

amb el vostre fill/a. 

https://genius.diba.cat/novetats  

 

AGENDA  

EL RACÓ DE LES RECOMANACIONS  

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/?acces=properstrentadies 

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

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

 

LITERATURA 

ACTIVITATS EN FAMÍLIA 

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

 

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

 

  

 

https://genius.diba.cat/novetats
http://www.cubelles.cat/pl255/actualitat/noticies/agenda.htm
https://www.vilanova.cat/agenda/?acces=properstrentadies
https://www.cunit.cat/actualitat/agenda/
https://www.sitges.cat/actualitat/agenda
https://www.sortirambnens.com/agenda/activitats-familiars/


 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMPORTANT: Cal que tingueu present que el correu de maricelfamilies, només és per rebre correus. Si voleu escriure un 

correu a l’escola/Direcció/Administració, ha de ser a: a8064751@xtec.cat 

 

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! 

 

 

Desembre és un mes de tancaments. S'acaba l'any i aprofitem per fer una compilació dels 

moments viscuts i una posterior avaluació del seu impacte en la nostra persona. 

La Marató n'és un dels més importants. Pel seu caire solidari. Pel moviment de persones 

voluntàries que engeguen accions per recaptar fons. Per la sensació de pertinença a un grup 

de persones generoses. 

En el cas de la nostra escola, és un dels dies que més orgull dóna... Veure famílies senceres 

gaudint de les diverses activitats programades per entretenir-los: jocs, tallers, manualitats, 

pinta-cares... Sortejos de paneres, lots, regals, descomptes, vals... Tothom hi participa amb 

tota la il·lusió del món.  

L'import de l'entrada i les consumicions són la donació a la causa. 

Enguany, des de Jocs i Taula, i amb la col·laboració del nostre súper equip de cuina i de les 

educadores voluntàries, hem participat cuinant una deliciosa fideuà que hem repartit en 

racions entre totes aquelles persones que ens han acompanyat en aquesta jornada tan 

bonica.  

El resum de tot plegat: més de 350 racions de fideuà servida i 3.563,04€ recaptats!! 

Sou molt grans!! Moltes gràcies!!  

Us desitgem un bon Nadal i un 2020 ple de coses bones!  
 

Busqueu-nos a Facebook: La Cuina de Jocs i Taula Mar i Cel, i a Instagram:@Cuina de Jocs i Taula. 

 

 
 

 

 

 

HORARI: dilluns, 

dimecres i divendres 

De 15:30h a 17:30h 

 

TELÈFON: 638 862 147 

Notícies Jocs i Taula 

Página 2 

HORARI: tos els dies de 

dilluns a divendres 

De 9h-10h. 

 

TELÈFON: 648 131 029 

 

Hola famílies, des de l’AFA volem agrair la vostra col·laboració amb La Marató de TV3. 

Va ser una jornada plena d’emocions i diversió. Les alumnes de 4t van fer rècord de 

recaptació amb les seves manualitats i els tallers van ser tot un èxit. També vam fer 

rècord d’assistència amb més de 450 persones. Gràcies a tots i totes la recaptació final 

va ser de 3.563,04€! Desitgem que us en sentiu part, ja que darrera d’aquesta xifra està 

l’esforç i les ganes de cadascuna de les famílies de l’escola que van col·laborar. 

 

De cara al gener, i si hem superat el 80% de socis i sòcies, farem realitat el #challenge80% 

amb una xocolatada. Us mantindrem informats/des! 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

