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PATINETS

Com ja haureu vist al porxo de l’escola hi ha un aparca-patinets. És 
insuficient per posar tots els patinets que porten els infants. S’està 
gestionant la possibilitat de fer-ne més. 
Mentre no n’hi hagi prou, hem acordat que seran els nens i nenes de 
primer  a  tercer  que porten patinet,  els  qui  el  deixaran en  aquest 
aparcament. Per tant, no es podran pujar els patinets al pis de dalt de 
l’escola.

Els  infants  de  quart  a  sisè  que  porten  patinet,  el  plegaran  i  el 
deixaran a dintre de l’aula,  en l’espai  que queda sota la pica.  Els 
patinets que no es poden plegar no es poden portar fins que tinguem 
nous aparcaments.
En cap cas, l’escola es fa responsable dels patinets. 

A  les  tutories  ja  se’n  parla,  però  és  convenient  que  les  famílies 
insistiu en que per la vorera del voltant de l’escola no es corri amb el 
patinet en les entrades i sortides del centre, perquè hi ha molta gent, 
entre ells infants petits, cotxets, avis i  àvies i es podria fer mal a 
algú.  És  d’agrair  la  vostra  col·laboració  en  aconseguir  una  bona 
convivència.

FIRA DE LA CANDELERA

Els infants de sisè estan fent un projecte l’objectiu del qual és fer una 
sortida de dos dies a final de curs per tal d’acomiadar-se com a grup. 
Tota la sortida l’estan planificant ells  juntament amb el  seu tutor: 
pressupost, buscar casa, activitats per guanyar diners, menús... 
Les activitats que han decidit fer per guanyar els diners del cost de la 
sortida són: panera de Nadal, paradeta a la Fira i a partir de l’abril 
posaran una parada de berenars els divendres en sortir de l’escola.
A la paradeta que posem aquest cap de setmana per la Fira hi haurà 
objectes per vendre que han realitzat els mateixos infants: bossetes 
d’olor amb el logotip de l’escola, arracades, collarets, braçalets...
A més a més, hem rebut la col·laboració dels avis i àvies del Centre 
de Dia del Centre Mèdic Molins de Rei amb qui estan fent el treball pel  
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col·lectiu “Aprendre entre generacions”. Ells/es ens han donat tot de 
treballs que han fet per a què els infants els puguin vendre i puguin 
arribar al seu objectiu.

US CONVIDEM A PASSAR PER LA PARADA DISSABTE O DIUMENGE I A 
COL·LABORAR AMB ELS INFANTS DE SISÈ.  EL SEU EMPLAÇAMENT 
SERÀ A LA PLAÇA MOLÍ.

CARNAVAL

L’escola ja comença a fer olor de Carnaval!!!
El passat dia 23 de gener vam començar els tallers intercicles que ens 
porten a  dissenyar  els  diferents  espectacles  que veureu  el  dia  de 
Carnaval i a treballar en els projectes que ens ajuden a construir els 
diferents personatges i comparses.

Aquests tallers es fan barrejant infants d’un mateix cicle i es treballen 
durant una franja horària diària d'aproximadament una hora i mitja. 
Educació  Infantil:  cada  infant  escull  de  què  vol  disfressar-se,  i 
després  en  els  grups  internivells  es  fa  un  treball  relacionant  les 
disfresses que conformen el grup, s'investiga sobre cada una d'elles i 
es fan els complements que l'infant ha escollit. 
Les  famílies  participen  en  el  taller  de  costura confeccionant  el 
complement de roba de les disfresses dels infants d’ Educació Infantil. 
Volem destacar la gran participació que acull aquest taller, tothom té 
una  tasca  a  fer.  Encara  ens  queden  dues  setmanes  de  treball. 
Animeu-vos a participar-hi.
Cicle  Inicial:  els  infants  trien un tema, aquest  curs  han triat  els 
ESTILS MUSICALS i després es busquen personatges que tinguin a 
veure amb el tema i es fan comparses barrejant els infants de primer 
i segon. En els tallers treballen la construcció dels complements de 
les  disfresses,  les  coreografies  que  presentaran,  una  construcció 
literària respecte a cada comparsa  i recerca d’informació a internet 
sobre cada una dels estils musicals.
Cicle  Mitjà:  Es barregen els  infants  de tercer  i  quart.  Cada un/a 
escull de què es vol disfressar i a partir d'aquí s'elabora una obra de 
teatre que interpretaran el dia de carnaval. 
Cicle Superior: Els infants de cinquè fan un estudi de les màscares i 
n'elaboren una. Els de sisè fan un recorregut per totes les disfresses i 
actuacions  que  han  fet  al  llarg  de  la  seva  estada  a  l'escola  i 
decideixen  quins  elements  agafen  de  cada  una  per  elaborar  la 
d'aquest curs. Després es fan els tallers de xirigotes, de cercavila, de 
presentació d'espectacles i de carrosses, elements propis de la festa 
de Carnaval. Cada infant n’escull un i a partir d'aquí es fan els grups i 
treballen en tallers intercicle. 

El dia de la Festa de carnaval serà el 17 de febrer a la tarda.
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PREINSCRIPCIONS I PORTES OBERTES

S’acosten les preinscripcions. El Departament d’Ensenyament encara 
no ha fet pública les data exacta però sembla ser que serà al voltant 
de la segona setmana de març.
El text que ha publicat fin ara és:

Període de preinscripció per al curs 2012-2013

En les properes setmanes es publicarà la resolució del Departament  
d'Ensenyament per la qual s'aproven les normes de preinscripció i  
matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya  
i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts  
amb fons públics per al curs 2012-2013.

L'esborrany  de  resolució  amb  què  s'està  treballant  manté  els  
mateixos criteris generals i  complementaris  d'admissió d'alumnes i  
els barems que es van aplicar el darrer curs, així com el procediment  
que cal seguir i la documentació que cal aportar.

Com a novetat, es preveu un calendari de presentació de sol·licituds  
(per  al  segon  cicle  d'educació  infantil,  educació  primària,  centres  
integrats i  educació secundària obligatòria) amb dates posteriors a  
les dels darrers cursos.

Per aquest motiu, i per tal de facilitar el màxim d'informació a les  
famílies  i  als  centres  educatius,  us  informem  que  el  període  de  
presentació de sol·licituds començarà durant la segona quinzena del  
mes de març.

És per això que l’escola ja ha decidit el dia i hora en què es faran les 
Portes Oberts del nostre centre: serà  el dia 22 de febrer a les 
17’30 de la tarda.

INFANTS  QUE S’INSCRIURAN A P3 EL CURS VINENT I QUE 
TENEN GERMANS/ES A L’ESCOLA

Fa un parell de setmanes us vam fer arribar un paper on demanàvem 
els germans dels infants que estan a La Sínia i que es preinscriuran a 
P3 a l’escola de cara al curs 2012-2013.
Com  ja  hem  explicat,  s’acosten  les  Portes  Obertes  i  les 
preinscripcions i necessitem saber tots els germans/es que entraran 
el curs vinent a P3. Per tant, us demanem, que qui no ho hagi fet, 
ens faci  arribar aquest  paper  a molt  tardar el dia 8 de febrer. 
Gràcies.
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COBRAMENTS

Durant el mes de febrer es faran els cobraments en referència a les 
quotes de les sortides i les colònies.
La quota de les sortides serà de 30€. La quota de les colònies s'ha fet 
el càlcul del seu cost total aproximat, al febrer es cobrarà el 50% de 
l'import que resta a pagar, i durant el mes de maig es cobrarà la resta 
ajustant-se al cost real.

Nivell Import calculat
aproximat

Quotes 
pagades

Quota del febrer Quota del maig 
aproximadament *

P3 76,27 30 23,14 23,14
P4 101,16 30 35,58 35,58
P5 100,17 30 35,1 35,1
1r 144,93 61 41,96 41,96
2n 112,55 61 25,77 25,77
3r 113,04 61 26,02 26,02
4t 159 76 41,5 41,5
5è 146 76 35 35
6è 233,42 76 78,71 78,71

*  La  quota  del  mes  de  maig  indicada  és  aproximada,  ja  que  cal  comprovar 
l'assistència  real  dels  infants  i  alguns  preus  dels  monitors/es  contractats  a 
l'empresa 7 i tria.

20 DE FEBRER

Us recordem que aquest dia és festa de lliure disposició i per tant 
l'escola restarà tancada.

PATI

Us fem saber que, com cada curs, hem obert la tanca que limita el 
pati d’Educació Infantil i Educació Primària. És una experiència molt 
gratificant,  tant  pels  infants  petits  com  pels  grans,  juguen  i 
s’acompanyen  mútuament,  els  ajuda  a  aprendre  i  a  fer-se  més 
conscients  dels  nens  i  nenes  que  tenen  a  prop.  Els  més  menuts 
gaudeixen  de  l’ajuda  i  el  suport  dels  grans  i  aquests  gaudeixen 
d’oferir tot allò que saben als més xics. Tot plegat és una aposta per a 
una  bona  convivència,  comprensió  i  empatia  respecte  a  les 
diferències. Estem molt satisfets d’aquesta experiència.
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