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PREINSCRIPCIONS 
 
El dia 19 de març van començar les preincripcions d’Educació Infantil 
de segon cicle, Educació Primària i Educació Secundària. 

El període de preinscripció és del 19 al 30 de març. 
Les famílies que tingueu infants que hagin d’entrar a P3 el curs vinent 

podeu demanar el full de preinscripció a secretaria. 
Els documents que cal presentar i el calendari estan exposats al 

panell d’informació de l’entrada de l’escola igual que l’horari de 

secretaria en el qual us podrem atendre. 
Per a qualsevol dubte o informació podeu preguntar a secretaria. 
 
 

PUNTUALITAT 
 

Us demanem la màxima puntualitat en les entrades i sortides de les 
famílies al matí, és necessari fer un esforç en aquest aspecte ja que 

es va  endarrerint el moment d’inici de l’activitat a les aules. 
Us recordem que aquests moments d’entrada no estant pensats per 

establir llargues converses amb els tutors/res, sinó que els entenem 
com un espai d’acollida per part dels docents cap els infants que 

juntament amb vosaltres es disposen a iniciar una nova jornada a 
l’escola. 
 
 

FIRA DE LA CANDELERA 
 

De part dels infants de sisè i de tots els docents de l’escola us agraïm 
la vostra col.laboració i assistència a la paradeta que vam muntar 

durant la Fira de la Candelera. La finalitat d’aquesta activitat és 
guanyar diners per poder fer una sortida a final de curs en motiu del 

seu comiat com a grup. Els nens i nenes de sisè es van abocar amb 

molta intensitat en aquest treball i gràcies a vosaltres va tenir un 
resultat molt gratificant per a ells/es. 

Els avis i àvies amb els quals comparteixen el treball pel col·lectiu van 
tenir la iniciativa de colaborar-hi i van preparar alguns objectes per 

tal d’ajudar els infants. 
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CARNAVAL 
 
El passat 17 de febrer es va celebrar la festa del Carnaval a l’escola 

amb diferents actes: a les 9 del matí amb la rebuda dels mestres que 
hi haurà l’any 2.060 i a la tarda el grup de cercavila de Cicle Superior 

ens va acompanyar fins a l’entrada de l’escola i cap els diferents 
espectacles: la desfilada de disfresses d’Educació Infantil, la ballada 

de comparses de diferents estils musicals per part dels infants de 
Cicle Inicial, les representacions de les obres de teatre dels alumnes 

de Cicle Mitjà, les presentacions de les quals eren a càrrec d’un grup 

de nois i noies de Cicle Superior i per acabar, a la pista, es va fer la 
desfilada de carrosses i la cantada de Xirigotes que van protagonitzar 

els infants de Cicle Superior. 
És d’agraïr el treball conjunt de tots els sectors de la nostra 

comunitat educativa: els infants, els docents, les famílies, les 
auxiliars, la conserge, ... que fan que aquesta festa sigui tant 

representativa i esperada a la nostra escola. 
També agraïm l’alta participació en el concurs de pastissos que ens 

va permetre, a tots/es, gaudir d’un bon berenar fent un petit tastet 
de cada un dels pastissos que vau elaborar. 
 
 

COMISSIÓ PER A UNA ESCOLA INCLUSIVA 
 
Des d’una comissió conjunta, AMPA i escola, estem treballant per a 

què la nostra escola es vetlli per acolliment de tots els infants de 
manera inclusiva, atenent les seves característiques individuals i les 

seves necessitats educatives. 
La comissió de l’escola inclusiva de l’AMPA han creat un blog, el link 

és http://comissioescolainclusivalasinia.blogspot.com.es/ on hi podeu 
entrar, fer un cop d’ull i participar en aquesta comissió que és oberta 

a tothom. 
 

 

PREMI “FUNDACIÓ LA CAIXA” 
 
Com ja us vam anunciar en una carta, el passat dia 5 de març, 
l’escola va anar a buscar el premi “Fundació La Caixa” que convocava 

la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País. Ens han donat el 
premi pel projecte “Aprendre entre generacions” que portem a terme 

a sisè com a últim treball que realitzen els infants de l’escola dintre 

del projecte de centre “Treball pel col.lectiu”. El vam rebre al Saló de 
Cent de l’ Ajuntament de Barcelona. Ens hi van acompanyar avis i 

àvies i personal sanitari de l’ Hospital de Dia on es porta a terme el 
projecte. El premi constava d’un títol de reconeixement del projecte 

presentat i una dotació econòmica de 4500 euros. Ens sentim molt 
satisfets i ens motiva a continuar aquesta tasca educativa. 
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ESMORZARS COMPARTITS 
 
Els infants de P3 i P4 preparen un esmorzar, la macedònia, per a tots 
els infants de l’Educació Infantil. 

Per a què aquest treball pel col·lectiu sigui possible es necessita la 
col·laboració de les famílies de P3 i P4. Necessitem que us apunteu a 

les graelles, si teniu disponibilitat, és força important que cada dijous 
hi hagi suficients famílies per a què surti una bona macedònia. Poden 

venir: pares, mares, àvies, avis, tiets, cangurs,... 
Cada infant prepara la macedònia dues vegades durant el curs, 

independentment que hi hagi o no algun familiar seu. Les famílies, 
podeu seguir venint a ajudar i compartir aquesta estona de 

l’esmorzar, encara que els vostres infants ja hagin passat per 

l’activitat. Demanem la vostra col.laboració, en la mesura que us 
sigui possible, per tal de poder continuar amb l’activitat. 

Animeu-vos! 
 

POLLS 
 
Arriba la primavera i amb ella aquests paràsits que tant ens amoïnen 

i ens molesten. 
Us demanem que aneu revisant els vostres infants de forma regular i 

els feu el tractament que creieu necessari per tal d'eradicar-los. 
 

BIBLIOTECA 
 
Aquest mes de març ha començat a treballar entre nosaltres la Júlia, 

una persona que ve del Col·legi de Bibliotecaris. Ella ens està ajudant 
a catalogar el fons de la biblioteca i a formar tot el claustre per 

continuar dinamitzant la lectura entre els infants. 
Aquest servei juntament amb el material informàtic que hem rebut 

forma part de la dotació del projecte Puntedu que tenim al centre des 
de fa dos anys. 

Aquestes aportacions ens ajudaran a tenir una biblioteca encara més 
viva i dinàmica. 
 

ACTIVITATS DE TANCAMENT DEL SEGON TRIMESTRE 
 
Com a cloenda del segon trimestre, el dia 30 organitzem diferents 

activitats: 
 

 P3: anem a un “Happy Parc” de Molins de Rei durant tot el matí, 
vindrem a dinar i a dormir a l’escola i a la tarda com a final de 

festa anirem al parc que està aprop de l’escola a jugar. 
 P4, P5 i primer: anem al Happy Parc que està aprop de l’ Estació 

de Sants i després a dinar al parc de l’ Espanya Industrial. 
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 Segon, tercer i quart: farem una gimcana per grups sobre l’Art a 
Molins de Rei i després anem a dinar al Parc de la Mariona. 

 Cinquè i sisè: fem una gimcana per grups sobre la Barcelona 
Modernista i després anem a dinar al Parc de la Ciutadella. 

 

SANT JORDI 
 
Enguany per Sant Jordi, per part de la comissió de biblioteca de 
l’AMPA s’està preparant poder tenir una paradeta per vendre llibres 

uns dies previs a la diada i fins Sant Jordi. Aquesta parada estarà 
situada al porxo i s’obrirà en horari de tarda coincidint amb la 

recollida dels infants a l’escola. Us hi esperem a tots! 
Com a escola, estem preparant algunes activitats de foment a la 

lectura que es portaran a terme el dia de la diada. 

En motiu del III aniversari de l’entrada a l’edifici (abans estàvem en 
mòduls prefabricats) l’ AMPA farà un regal al centre del qual us en 

farem partícips el dia assenyalat. 
 

GRUP DE COSTURA 
 

El passat divendres ens vàrem reunir mares i àvies per confegir el 
grup de costura. Aquest grup té l'objectiu d'ensenyar i aprendre tot el 

que tingui a veure amb la confecció: patronatge, tallar roba, cosir a 
màquina,... es prepararan per poder cobrir les necessitats de l'escola 

en tot el referent a la confecció. 

Els grups que han sortit seguiran aquest horari: 
 els dimecres de 9 a 11 hores. 

 els divendres de 15 a 15:30 hores. 
Val a dir, que els grups no són tancats que pot participar qui tingui 

ganes, no implica cap obligació. 
Vinga a posar fil a l'agulla!. 
 

INFORMES I TREBALLS 
 
Els informes de Primària i treballs de final de trimestre es donaran el 
divendres 30 de març. 
 
 

QUE TINGUEU UNES BONES VACANCES!!! 
 


