
      

           

 

              AGENDA 
 

 Trobareu totes les 

activitats, tallers i sortides 

de cada nivell al 

CALENDARI de la nostra 

web.  

 

 

 

         CALENDARI  

 -25 i 25 de febrer FESTA 

 

          

 

       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. 

Estan funcionant molt bé! 

                                                                      

 

 

  

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITA DEL MES 

“Tots nosaltres sabem alguna 

cosa. Tots nosaltres ignorem 

alguna cosa. Per 

això, aprenem sempre.” 

                           Paulo Freire 

 

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

 

Comunitat dels Petits (P3, P4 i P5) 

 

Febrer de 2020     Número 13 

Estimades famílies, donem la benvinguda al mes del Carnaval que amb l’arribada del 

Carnestoltes, el Rei dels poca-soltes, comença la disbauxa i la festa a la comarca.  

Visca el  Carnaval! 

Dia de la Pau 

 

Dia Internacional del mediambient 

 

Properament celebrarem la setmana de Carnaval (dilluns 17 a divendres 21 de febrer). 

De dilluns a dimecres, els infants vindran amb les consignes (triades pels infants de 6è) 

que us farem arribar. Dijous gras esmorzarem entrepà de truita o de botifarra al pati  i a 

la tarda farem la festa de les COMPARSES a la qual hi esteu tots/es convidats/des, ho 

farem al pati de Primària. Divendres podreu venir amb disfressa lliure i a l’escola farem 

tallers de maquillatge al matí. A la tarda farem una festa de disfresses a nivell intern i en 

acabar, a les 16h l’AFA ha organitzat una festa i xocolatada per als socis/es. Us hi 

esperem! 

Properament us farem arribar més informació.  

Carnaval 

El dia 30 de gener va ser el dia de la Pau i no Violència (DENIP Dia Escolar de la No 

Violència i la Pau). A l’escola, des de fa uns cursos, ho celebrem i fem un treball a l’aula 

al respecte. El mateix dia els infants de tota l’escola van sortir al pati i van fer un cant 

comú per recordar i tenir-ho present la resta del curs. 

Els infants de la Comunitat dels Petits veuran una obra de teatre en anglès el dia 18 de 

febrer. El dia 13 i 20 de febrer tindran una nova sessió d’Infadimed amb les aventures del 

Capità Vitamines i l’Escorbut.  

Amb el canvi de trimestre els ambients es revisen, s’actualitzen, es presenten propostes 

noves i s’adquireix material nou per tal d’atendre a les necessitats diverses del nostre 

alumnat.  

El mes de gener es va incorporar a la Comunitat el Kilian a P5, benvingut! 

 

Comunitat dels Grans (4t, 5è i 6è) 

 Tota la comunitat s’està preparant pel CLVA a les seves aules, alguns/es estan 

nerviosos/es, ara només queda practicar i llegir molt. Ànims valents/es! 

Els alumnes de 4t realitzaran el taller anomenat trànsits el dia 13 de febrer.   

Els nens i nenes de 5è tindran el taller de desigualtat el dia 28 de febrer, i realitzaran la 

sortida esportiva a Vilanova el dia 7 de febrer. 

Quant al Bioioga, s’adhereix al projecte, que ja feien els infants de 5èB, els/les alumnes 

de 4tA. Gran treball amb grans professionals. 

A 6è estan endinsats i treballant de valent amb el Projecte de Donació de sang  

(enguany tindrà lloc a l’escola Charlie Rivel el proper 19 de febrer), fent tallers amb 

professionals de l’àmbit de la salut, preparant els detallets pels donants, fent el cartell...  

Aquest mes vindran exalumnes de l’escola i els alumnes de 3r de l’ESO per fer una 

xerrada als infants de 6è i poder respondre a les inquietuds que puguin tenir.  

Donem la benvinguda ala Lucia de 5è i al Kevin de 6è. La Ujwa de 6è ha marxat al seu 

país, molt bona sort! 

 

Els infants de la comunitat dels Mitjans realitzaran una sessió  nova d’Infadimed el dia 13 

i 20 de febrer. 

El grups de la Comunitat dels Mitjans faran uns tallers d’educació emocional a càrrec 

de l’associació Elna, tallers subvencionats per l’Ajuntament.   

Els/les alumnes de 3r s’estan preparant pel Certamen de Lectura en Veu Alta (CLVA) 

que es farà a nivell de Catalunya, estan treballant de valent per poder participar-hi i 

viure una nova experiència. Enhorabona per l’esforç, nois/es! 

A 1r hem tingut una nova incorporació, el Biel, I a 2n, el Juan Manuel. Benvinguts a 

l’escola! 

 

 

 

 

Estem a Instagram

  

  

   Número 

5 

 

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


 
 

 

El personatge amb empremta del mes de febrer és l’atleta 

espluguina  invident Meritxell Lorca.  

Tindrem el plaer a l’escola de conèixer-la i tenir-la entre nosaltres 

el proper 14 de febrer i conèixer de primera mà la seva història 

de superació. Als 15 anys es va quedar invident degut a una 

malaltia degenerativa, però res ha aturat a aquesta esportista, 

la seva energia, la seva il·lusió i força l’han ajudat a poder tenir 

una vida molt normalitzada. Ha estat campiona de Catalunya i 

d’Espanya  en esquí alpí. Tenim moltes ganes de rebre-la! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

  

  

 

   

  

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persones amb empremta 

 

Enguany la nostra escola, per primer cop, es presenta al 

Certamen de Lectura en Veu Alta (LVA), dirigit a alumnes de 

tot  Catalunya. 

És una iniciativa de la Fundació Enciclopèdia Catalana per 

promocionar la llengua i la cultura catalanes. Contribuint a la 

creació d’eines, camins i escenaris per a la cultura i educació. 

Participem en tres categories: grumets vermells (3r i 4t), 

grumets verds (5è i 6è) i timoners (alumnes nouvinguts de 5è i 

6è).  

Els infants participen de forma voluntària amb unes lectures 

proposades des del Certamen. Hi haurà diferents fases: 

-Quarts de finals 

-Semifinals 

-Final de Catalunya 

Us continuarem informant! 

Certamen de Lectura en Veu alta 

 

Premis Baldiri i Reixach 

EL RACÓ DE LES RECOMANACIONS  

Ens emociona poder compartir amb tots vosaltres que la 

nostra escola, juntament amb la Nati i l’Albert del Bioioga, 

hem presentat el nostre projecte als premis Baldiri i Reixach. 

Els Premis Baldiri Reixac reconeixen i impulsen els projectes 

que, mitjançant la cultura i els llenguatges artístics 

transformen l’educació. Us anirem informant! 

LITERATURA 

Portes obertes 2020-2021 

El proper 18 i 20 de març a les 9.30h es realitzaran les 

jornades de portes obertes a l’escola per al proper curs 

2020-2021. Les visites al centre es realitzaran amb infants per 

tal de poder veure com treballem a l’escola.  

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/?acces=properstrentadies  

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

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

 

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  

 

ACTIVITATS EN FAMÍLIA 

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

 

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

 

  

 

Agraïments 
Volem agrair la col·laboració de totes les famílies que estan 

col·laborant en els Grups interactius, en els 

acompanyaments, en la comissió de pati, en la comissió de 

biblioteca, en la comissió de l’hort, en l’arranjament del 

gegant Marcel, propostes en l’àmbit de la salut... Gràcies  

per la il·lusió i pel vostre temps.  

 

La base de la tasca educativa és formar ciutadans preparats en 

competències bàsiques útils . Conèixer les tècniques de Suport 

Vital Bàsic significa conèixer com salvar vides.  I per evitar que 

acabi sent una activitat aïllada, a setmana del 10 de febrer, 

l’escola tornarà a tenir cedit del centre de recursos, uns kits de 

reanimació cardiopulmonar.   

Kit de Suport Vital bàsic 

http://grupenciclopedia.cat/fundacio-enciclopedia-catalana/
http://www.cubelles.cat/pl255/actualitat/noticies/agenda.htm
https://www.vilanova.cat/agenda/?acces=properstrentadies
https://www.vilanova.cat/agenda/?acces=properstrentadies
https://www.cunit.cat/actualitat/agenda/
https://www.sitges.cat/actualitat/agenda
https://genius.diba.cat/novetats
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! 

 

 

Encetem any i decenni... Moment de fer reflexions, de proposar objectius i de mirar endavant 

amb ganes renovades.  

Enrere queden els primers 20 anys del segle! Nova oportunitat de posar el comptador a 0 i 

treballar per ser millors persones, per tenir millors relacions i per cuidar una mica més el nostre 

planeta! 

Els nens han retornat a l'escola i s'han trobat que, en la seva absència... havien vingut els Reis 

Mags a deixar uns regalets sorpresa! La il·lusió és una de les coses que mai hauríem de perdre!  

Com tots i totes sabeu, el nostre centre d'interès d'enguany són les cultures del món i, dintre 

d'aquest context, em planejat tot un seguit de receptes internacionals que la canalla anirà 

fent en el marc del nostre taller de cuina. Voleu que us facin un guacamole deliciós? Una 

amanida caprese? Demaneu-los-ho!!  

Aquest centre d'interès ens dóna joc a aprendre un munt de detalls i curiositats de llocs 

diferents.... què mengen, com vesteixen, quin idioma parlen...  

Tot això, programat en un munt d'activitats diferents, dintre de l'horari del menjador, fa que el 

nens i nenes aprenguin d'una manera relaxada i divertida! 

Us animem a preguntar-los sobre què i com treballen aquesta temàtica! De ben segur que us 

sorprendrem!  
 

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 

Hola famílies! 

Ens complau informar-vos que hem assolit el repte #challenge80% ! Tal i com us vam 

prometre, ho celebrarem amb una xocolatada per a tots els socis i totes les sòcies de 

l’AFA. 

La xocolatada serà el proper dia 21 de febrer de 16h a les 18h. Coincidint amb les festes 

de carnaval hem decidit celebrar-ho amb una festa molt especial: La 

#CarnivalPartyAFA! Una festa on si vens disfressat o disfressada tindràs un obsequi 

assegurat! 

Vine i juga amb nosaltres al Just Dance, desfila per la nostra passarel·la i fes-te fotos al 

photocall.  

Hi haurà servei de Bar amb preus populars. 

Agrairíem que ens confirmeu assistència mitjançant: 

WhatsApp al 638 862 147, mail a ampamaricel@gmail.com o vine al despatx de l´AFA 

dilluns o dimecres de 15:30h a 17:30h No oblideu dir-nos el nom del soci o sòcia i el 

número de persones que vindreu. 

Visca el Carnaval! 

 
Busqueu-nos a Instagram: afa_maricel 

 
 

 

 

      

HORARI: tos 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
mailto:ampamaricel@gmail.com
https://www.instagram.com/afa_maricel/?hl=es

