
           

 

              AGENDA 
 

 Trobareu totes les 

activitats, tallers i sortides 

de cada nivell al 

CALENDARI de la nostra 

web.  

 

 

 

         CALENDARI  

 -16 de març és  FESTA, dia de 

lliure disposició 

 

          

 

       FAMÍLIES 

Les famílies que estigueu 

interessades en participar en 

les comissions de l’escola 

(sortides, pati, biblioteca, 

Grups Interactius i hort) 

podeu passar per Direcció. 

Us hi esperem! 
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CITA DEL MES 

“Per una educació que no 

s’oblidi del cor!” 

                           Joan Turu 

 

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

 

Comunitat dels Petits (P3, P4 i P5) 

 

Març de 2020     Número 14 

Estimades famílies,  

arribem a l’equador del curs amb un mes de març ple d’activitats i propostes per a tots 

els infants de l’escola. Desitgem que gaudiu de les notícies! 

Portes obertes 2019-2020 

 

Dia Internacional del mediambient 

 

Els propers 18 i 20 de març a les 9.30h, la nostra escola celebrarà les seves jornades de 

portes obertes per a les futures noves famílies per al proper curs 2020-2021. Les visites al 

centre es realitzaran amb infants per tal de poder veure com és el dia a dia a l’aula. 

Les visites s’organitzaran de la següent manera: 

-Rebuda. 

-Visita guiada per l’escola i a les aules d’infantil (ambients). 

-Presentació del projecte d’escola. 

-Precs i preguntes. 

Aquest mes de març tos els infants de la Comunitat dels Petits tenen una cita amb el 

Capità Vitamines i realitzaran una nova sessió d’Infadimed. 

També rebrem una visita molt especial el dia 9, els alumnes de 1r de la ESO de l’institut 

Les Vinyes de Cubelles vindran a fer-nos una representació teatral que s’estan 

preparant en anglès i a través d’ombres. 

Properament també us informarem de les visites a les aules per tal que pugueu 

compartir amb els vostres fills i filles alguna sessió d’ambients.  

Comunitat dels Grans (4t, 5è i 6è) 

 

La nostra escola, com cada any, participa al 24è Concurs de contes i narració breu 

Víctor Alari del nostre municipi, en homenatge al mestre que dóna nom al concurs. Els 

alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è prepararan diferents obres per les categories de narrativa, per 

optar als premis que es lliuraran el 24 d’abril, coincidint amb la setmana dels Jocs Florals 

a l’escola i al municipi. Agraïm per avançat l’esforç dels nostres infants! 

Tots els infants de la Comunitat realitzaran el taller d’Educació vial a càrrec de la 

Policia local de Cubelles el dia 2 i 4. 

A 4t realitzaran una sortida a una explotació agrària el dia 31 a l’Arboçar, amb una 

visita guiada i una cata d’aliments de temporada. I també aniran el dia 9 al Museu de 

les Matemàtiques.  

Els alumnes de 5è realitzaran una sortida a l’Espluga del Francolí el dia 6. El dia 26 

tindran un taller a càrrec de la Mancomunitat del Penedès Garraf. Aquest mes també 

realitzaran una visita a la residència Templis Atlantis de Cubelles. I juntament amb els 

alumnes de 6è realitzaran uns tallers amb l’esportista paralímpica Meritxell Lorca, el dia 

27. 

Els grups de 6è tindran la segona dosi de la vacuna el dia 23, recordeu de portar el 

llibre de vacunes uns dies abans.  

Tota la Comunitat realitzarà el taller d’Educació vial a càrrec de la Policia local de 

Cubelles, el dia 3. I també realitzaran la 3a sessió del taller d’educació Emocional a 

càrrec de l’Associació Elna. 

Les nenes i els nens de 1r realitzaran una sessió més d’Infadimed per treballar els hàbits 

saludables, i també assistiran a una obra de teatre en anglès que els alumnes de 1r de 

la ESO vindran a representar el dia 9. 

Els infants de 2n realitzaran la sortida esportiva al Poliesportiu de Cubelles el dia 19. I 

juntament amb els alumnes de 3r, aniran a fer una visita a una explotació agrària a 

l’Arboçar el dia 31. 

 

 

Certamen Literari Víctor Alari 

Estem a Instagram

  

  

   Número 

5 

 

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 març és la jove 

alemanya Anne Frank. Va viure oculta, amb la seva família en 

una casa d'Amsterdam. Durant els dos anys que va estar 

amagada es va dedicar a escriure en el seu diari tot allò que 

passava a la casa on estava tancada, així com els seus 

sentiments més profunds.  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

  

  

 

   

  

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persones amb empremta 

 

EL RACÓ DE LES RECOMANACIONS  

El passat mes de març es van realitzar les lectures dels finalistes 

de cada classe al Certamen. Vam comptar amb la 

col·laboració de diferents membres del jurat: representant de 

l’AFA (Mia Suñé), representant del Claustre (Mari Sánchez), 

representant de Jocs i Taula (Josep Blanco), representant de 

Ràdio Cubelles (Àngels Fuster) i representant del Personal PAS 

del centre (Isabel Molina). Moltíssimes gràcies als presents i a 

l’escriptora Montserrat Balada, que per motius de salut no va 

poder acompanyar-nos. 

Donem l’enhorabona a tots i totes els participants pel vostre 

esforç i dedicació les darreres setmanes. 

El dia 19 de març els finalistes aniran al Neàpolis de Vilanova i 

la Geltrú a participar en els quarts de finals. 

Certamen de Lectura en Veu Alta 

 

Emprenedoria 

LITERATURA 

El passat 26 de febrer els infants de 5è van anar a 

l’Ajuntament de Cubelles per tal d’entrar la documentació 

de la cooperativa que han creat els dos grups a l’oficina 

d’atenció al ciutadà. A més a més, van ser rebuts/des per 

l’Alcaldessa, Rosa Fonoll. 

SOS Àfrica 

Institut i Escola 

Com cada trimestre, realitzem una acció solidària a l’escola. 

Aquest mes de març col·laborarem amb SOS Àfrica, 

participant en la campanya  de recollida de roba usada 

i  calçat. A l’escola es realitzarà un taller de conscienciació 

en alguns grups. 

 Si esteu  interessats, des del centre es repartiran bosses per 

tal que pugueu col·laborar. Les podreu dipositar al vestíbul 

de l’escola. La data límit per fer les aportacions serà el 17 de 

març.  Un cop més, gràcies per ser solidaris! 

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=&cat4000=4000&cat64=64&cat69=69&cat3121=3121&cat70=70&cat3128=3128&cat16=16&cat4005=4005&cat80=80&text= 

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

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

 

La Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona us presenta el nou cercador de llibres “Gènius” perquè us sigui molt fàcil 

trobar el llibre que desitgeu. 

https://aladi.diba.cat/screens*cat/genius_cat.html  

 

El proper dia 9 de març les i els alumnes de 1r de la ESO de 

l’Institut Les vinyes vindran al nostre centre per representar una 

obra de teatre en anglès d’ombres que s’han estat preparant 

pels infants de P3 a 1r de Primària. 

ACTIVITATS EN FAMÍLIA 

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

 

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

 

  

 

Fruita a les escoles 

Des del passat mes de gener, estem participant al projecte 

fruita a les escoles amb l’objectiu de promoure els hàbits  

alimentaris saludables.  

A partir d’aquest mes de març es repartiran dos dies a la 

setmana fruita de temporada a l’hora del pati, seran els 

dimarts i els dijous.  

 

http://www.cubelles.cat/pl255/actualitat/noticies/agenda.htm
https://www.vilanova.cat/agenda/resultats_cerca?data-inici=&data-fi=&cat4000=4000&cat64=64&cat69=69&cat3121=3121&cat70=70&cat3128=3128&cat16=16&cat4005=4005&cat80=80&text=
https://www.vilanova.cat/agenda/resultats_cerca?data-inici=&data-fi=&cat4000=4000&cat64=64&cat69=69&cat3121=3121&cat70=70&cat3128=3128&cat16=16&cat4005=4005&cat80=80&text=
https://www.cunit.cat/actualitat/agenda/
https://www.sitges.cat/actualitat/agenda
https://aladi.diba.cat/screens*cat/genius_cat.html
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! 

 

 

Aquest mes de febrer ens tocava una festa grossa. Una d'aquelles que ens agrada a tots però 

especialment als més petits, que la gaudeixen des del seu món de fantasia interior. 

Disfresses que els fan  gaudir, les ordres del carnestoltes, que els fa vestir-se i pentinar-se de 

maneres que durant el llarg del curs mai gosarien; carrosses, que ajunten persones sota una 

mateixa disfressa; i fantasia... molta fantasia!!  

L'ambient festiu es trasllada a tota la comunitat educativa... en un moment o un altre, tots 

caiem rendits a la diversió de disfressar-se! 

Els nostres monitors i monitores van aprofitar la temàtica del nostre centre d'interès d'enguany, 

les cultures de món, per passejar vestimentes d'arreu del planeta! Com ja sabeu i ben bé diu 

la dita: Per Carnaval, tot s'hi val!! 

Dintre del context de la nostra línia de cuina mediterrània, amb producte fresc i de proximitat, 

aquest mes hem introduït dos peixos no gaire comuns als menús escolars però que ens han 

sorprès per l’acollida rebuda: els sonsos i el llobarro. 

Aquest mes és també el mes del xató i també l'hem servit.  

Com ja sabeu, treballem per introduir receptes diferents i de vegades, ens sorprèn, molt en 

positiu, l'acollida de la canalla!!  

Els seus comentaris i la seva predisposició en engresquen a anar sempre una miqueta més 

enllà!!!  

Gràcies panxetes contentes! Cuinar per vosaltres és un plaer!  

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 

Enguany, el mes més poca solta del curs escolar ens ha portat moltes novetats. 

Per començar l´AFA s´ha encarregat de preparar les consignes d´en Marcel durant la setmana 

de Carnaval. 

Al Marcel hem despertat 

i cada dia l´hem disfressat. 

Les consignes hem seguit 

i en Marcel les ha gaudit. 

El dia de les Comparses com cada any l´AFA ha aportat el toc dolç de la festa amb la guerra 

de caramels. 

I la cirereta del pastís ha estat la Carnival Party, on els socis i sòcies vam poder gaudir de 

música, manualitats, ball...i la xocolata amb melindros per haver assolit el #challenge80%. 

Volem agrair especialment a tots el socis i sòcies que van venir a la festa. Creiem que és 

important fidelitzar a aquells que fem un esforç econòmic, ja que gràcies a la vostre aportació 

fem realitat projectes tan importants com el tendal d´infantil, i projectes més creatius com el 

ganxet durant l´hora del pati. 

 
Busqueu-nos a Instagram: afa_maricel 

 
 

 

 

      

HORARI: tots els dies de 

dilluns a divendres 

De 9h-10h. 

 

TELÈFON: 648 131 029 

 

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

