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REUNIONS DE FAMÍLIES

Com  cada  curs  la  segona  quinzena  d’octubre  fem  les 
reunions d’aula amb les famílies. L’única reunió que es farà 
el  novembre  serà  la  de  P3  per  tal  de  donar  temps  a 
l’adaptació de tots els infants. 
En aquest full informatiu us fem arribar les dates:

CURS DATA
P3 10/11/11
P4 18/10/11
P5 19/10/11

PRIMER 27/10/11
SEGON 20/10/11
TERCER 17/10/11
QUART 25/10/11
CINQUÈ 26/10/11

SISÈ 19/10/11

Totes les reunions començaran a 2/4 de 6 de la tarda. 
Els infants no poden venir a les reunions, per aquest motiu, 
l’AMPA  organitza  un  servei  de  guarderia.  Aquest  servei 
estarà disponible des de les 2/4 de 6 fins a  2/4 de 8 de la 
tarda  i el preu serà de 2,00 € per infant i hora. Si hi esteu 
interessats,  heu  d’apuntar  el  nombre  d’infants  que 
utilitzaran  aquest  servei  a  la  graella  que  trobareu  a 
l’entrada de cada aula abans del divendres de la setmana 
anterior a la data de la reunió. No es podrà apuntar ningú a 
aquest servei de guarderia fora del plaç indicat.  El servei 
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no es podrà fer si  no hi  ha un mínim de 5 infants 
apuntats.

SORTIDA DEL CENTRE AL MIGDIA

Donat que tots els infants surten del centre a la mateixa 
hora i per tal de no fer taps a la porta d’entrada entre els 
que surten i els que entren, al migdia l’hem organitzat de la 
següent manera:
- Els infants de P3 a segon els trobareu asseguts en el 

porxo en el lloc on hi ha un rètol que fa referència al seu 
curs. Per tant, les famílies d’aquests infants entraran al 
porxo  a  recollir-lo.  No  el  podran  agafar  fins  que  el 
mestre/a no anomeni l’infant.

- Els infants de tercer a sisè que surten sols  famílies els 
esperen fora del centre. Els que no surten sols, el docent 
els treurà fins la porta de sortida. 

BIBLIOTECA

La biblioteca ja torna a està en marxa amb l’arribada dels 
infants. Hi ha una comissió de mestres que s’encarreguen 
de dinamitzar-la. Però les tasques de catalogar, reparar i 
folrar  no  s’acaben  mai.  És  per  això  que  demanem  la 
col.laboració  de  qualsevol  membre  de  les  famílies  per 
ajudar  en  aquestes  tasques.  Ens  trobarem  cada 
divendres entre 11 i 2/4 d’una . Totes les persones que 
vulgueu col.laborar-hi no cal que us comprometeu tots els 
divendres sinó els que us vagi bé.  

EXTRAESCOLARS AL POLIESPORTIU

A partir de 2/4 de 5 de la tarda, l’edifici escolar i el pati de 
l’escola resta tancat . És per aquest motiu que us demanem 
que els  familiars  que veniu a buscar  els  infants  que fan 
alguna activitat al poliesportiu us espereu fora. 

CONSERGERIA

Us fem saber que l’  Anna Mª s’ha prejubilat,  per tant la 
seva jornada laboral s’ha disminuït i li han compactat les 
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hores de treball. Per aquest motiu aquest curs ha estat fent 
de conserge durant el  mes de setembre i  el  curs  vinent 
estarà també amb nosaltres a l’inici de curs. Li agraïm tota 
la feina que fa i que ha fet i la gran implicació que ha tingut 
en engegar aquest centre. 
És per aquest motiu que durant la resta del curs tenim una 
nova conserge: la Montse Vergés. Li donem la benvinguda i 
desitgem que es trobi molt a gust entre nosaltres.
 
LA FESTA MAJOR TAMBÉ ARRIBA A L’ESCOLA

Des  de  fa  quinze  dies,  tots  els  nivells  de  l’escola  estan 
treballant algun aspecte de la Festa Major i és en un tema 
tan motivador per a ells on s’aborden diferents continguts 
del  currículum.  Per  tal  que  en  tingueu  constància  i  en 
pogueu parlar  amb els vostres fills/es us fem arribar els 
temes  que treballa cada nivell:

NIVELL TEMA
P3 El Camell
P4 Els gegants i capgrossos
P5 Els matussers

PRIMER Els esports a la Festa Major
SEGON Les bèsties de foc
TERCER Els  espectacles  de  la  Festa 

Major
QUART Els cartells
CINQUÈ Influència  de la  història  del 

s.  XX  en  la  Festa  Major  a 
través  de  l’anàlisi  dels 
programes.

SISÈ Elaboració  del  programa 
d’actes de la Festa Major de 
l’escola.

Aquest  treball  global  es  conclou amb la  celebració  de la 
Festa  Major  de  l’escola  on  tots  els  infants  de  les  aules 
juntament  amb  algunes  entitats  de  Molins  de  Rei 
(sardanistes,  esbart,  gegantons...)  fan  una  representació 
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davant de la resta d’infants (estirar la corda, danses, cursa, 
concert...). 

1 DE MAIG FESTIU

En el calendari escolar que us vam donar, l’1 de maig no 
consta com a festiu i ho és. Disculpeu l’error.

AUTORITZACIÓ DE COLÒNIES

Ja fa dies vam fer arribar a totes les famílies del centre un 
full on s’havia de confirmar si els vostres fills/es aniran de 
colònies. Per tal de reservar les cases de colònies hem de 
signar un contracte i  pagar una bestreta amb el  nombre 
d’infants que hi aniran. 
Per  tant,  demanem que  urgentment   en  data  límit 
dilluns  10  d’octubre porteu  el  paper  signat,  sinó 
comptarem  que  el  vostre  fill/a  no  vindrà  de  colònies  i 
després no sabem si hi haurà places per als que no l’han 
entregat.
Les  famílies  que  els  seus  fills/es  no  aniran  de 
colònies  també  han  de  portar  el  full  signat  amb 
l’opció NO
S’eximeix d’aquesta situació les famílies de P3 que estan en 
procés  d’adaptació  i  la  casa  de  colònies  ens  permet 
aquestatolerància perquè entén el cas de P3.
Com que no ens  han arribat  aquestes  confirmacions  per 
part  de moltes  famílies,  no s’ha pogut  fer  la  tramesa al 
banc  que en la  planificació  estava prevista  per  finals  de 
setembre. Per tant aquesta es farà  durant la setmana del 
dia 10 d’octubre amb les confirmacions que tindrem.

FULL INFORMATIU 2 CURS 2011-2012 


	CURS 2011-2012
	Nº 2 octubre de  2011

