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1.INFORMACIONS DE FESTA MAJOR

Sortides de Festa Major
Divendres 21 hem iniciat del treball de la Festa Major a l’escola, aquest treball el porten a terme 
tots els nivells de l’escola i cada un d’ells s’endinsa en un aspecte concret. Per poder ampliar el 
treball i les vivències alguns grups realitzen unes sortides que complementen el treball.

2n -> dilluns 24 van a veure una exposició de les Bèsties de Foc a la Caixa Penedès
P3 -> dimarts 25 van a visitar el Camell a Ca N‘Ametller
P5 -> dimecres 26 van a la Federació Obrera a la sala d’assaig dels Castellers de Molins 
P4 -> dijous 27 van visitar el Gegants a Ca N’Ametller 

Cursa de Sant Miquel
Dins els actes de la Festa Major de la Vila el diumenge 23 es celebra la cursa popular de Sant 
Miquel. Des de l’escola us animem a participar-hi amb els vostres fills. A més a més, nosaltres 
amb  el  conjunt  de  la  comunitat  educativa  de  Molins  volem  aprofitar  aquesta  activitat  per 
manifestar el nostre desacord amb les retallades que s’estan portant a terme en educació, per 
això us animen a fer la cursa amb les samarretes grogues de SOS.

Celebració de la Festa Major a l’escola.
El divendres 5 d’octubre l’escola està de Festa Major, durant aquest dia tots plegats viurem i 
gaudirem de diverses activitats.  Al  matí  compartirem de forma festiva les activitats que han 
preparat cada un dels nivells i a la tarda tenim convidats. Diferents entitats de la vila ens venen 
a oferir un petita mostra del seu treball: Grallers de Molins de Rei, Esbart Dansaire de Molins de 
Rei, Colla de Diables Infantil de Molins de Rei, Agrupació Folklòrica, Colla Gegantera de Molins 
de  Rei.  A tots  els  agraïm la  participació  en  la  nostra  festa,  ja  que  ens  permet  apropar  i 
familiaritzar-nos amb els diferents actes de la Festa Major molinenca i, a més a més, ens ajuda 
a fer aquest acte cada cop més lluit. 

Berenar i sortida del Matxu
Per concloure aquesta jornada festiva l’AMPA convida tots els infants, a la sortida de l’escola, a 
les 16.30 h, a berenar de pa amb xocolata. La celebració es clourà amb  la sortida del Matxu, 
que ens donarà  la benvinguda al nou curs i farà un  ball de cloenda. 
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2. 4ta JORNADA DE BRICOLATGE

El  proper  dissabte  27  d’octubre, a  partir  de  les  10  h,  tots  plegats  estem  convocats  per 
compartir un matí de dissabte fent tasques de bricolatge a l’escola, una jornada que acaba amb 
vermutet i un dinar, per a qui li vingui de gust. Us animem a reservar-vos aquesta data. Si bé és 
cert que entre mares, pares, infants i docents condicionem diferents espais de l’escola, també 
ho és que és un bon espai de relació i convivència. Més endavant ja us informarem sobre les 
tasques proposades per a aquesta jornada, els materials que necessitem per dur-les a terme, i 
el mecanisme d’inscripció. 

3. BIBLIOTECA

Inici del servei de préstec
El curs passat i emmarcat dins el Projecte PuntEdu vam gaudir de la tasca i el suport d’una 
bibliotecària  i,  juntament  amb  ella,  vam poder  catalogar  tots  els  llibres  de  coneixements  i 
gairebé tots els llibres d’imaginació. Un cop tenim tot el catàleg informatitzat, enguany hem 
iniciat el servei de préstec de la biblioteca. Tots els infants d’Educació Primària ja han rebut les 
noves indicacions per fer un bon ús d’aquest servei. Us demanem també a vosaltres el vostre 
suport en aquest aspecte. El període habitual de préstec és de 15 dies i els infants poden fer-ne 
només un renovació. Ajudeu els vostres fills a ser puntuals amb els retorns dels llibres i a tenir-
ne cura, que cap exemplar quedi extraviat per casa. Si per algun motiu un llibre és retornat en 
mal estat o bé no se’n fa el retorn es demanarà a la família que en reposi un de nou. Entenem 
que la biblioteca és un fons que s’ha anat engrandint amb la col·laboració de tots i per aquest 
motiu us demanem aquesta corresponsabilitat. 

Tasques de gestió a la biblioteca

Els dijous a la tarda us convidem a venir  a fer  tasques de col·laboració a la biblioteca de 
l’escola. Hi ha molta feina a fer i és necessiten persones per garantir el bon servei als infants. 
Les tardes de dijous hi haurà la Clara (tutora de P4B) fent tasques de gestió i que coordinarà 
les diferents tasques. Hi ha feines d’etiquetar llibres, catalogar-los, folrar-los, endreçar-los... Si 
algú està interessat a col·laborar i no pot venir els dijous a la tarda, que es posi en contacte 
amb l’escola a través d’una graella que deixarem al començament del passadís central. 
Sense la participació de les famílies i del conjunt de la comunitat educativa serà difícil mantenir  
la biblioteca com un espai viu i dinàmic. 
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4. REUNIONS DE FAMÍLIA

Servei de guarderia
A partir  de  l’1  d’octubre començaran  les  reunions  amb  les  famílies de  cada  curs,  us 
recordem que l’AMPA ofereix un servei de guarderia amb sistema de copagament de 2 € per 
infant i hora. Si esteu interessats a fer-ne ús, heu d’apuntar-vos a la graella que trobareu a 
l’entrada de les aules indicant el nombre d’infants que utilitzaran el servei.
Per  poder  tirar  endavant  el  servei  cal  que hi  hagi  un mínim de cinc  infants apuntats.  Les 
graelles  es  retiraran dos  dies  hàbils  abans  de  la  reunió  i,  si  no  s’ha  arribat  al  mínim,  es 
notificarà a les famílies que s’havien apuntat que s’ha anul·lat el servei.

Hora de les reunions
Totes les reunions informatives d’inici de curs es faran a les 17.30 h. Recordeu que les dates de 
cada una de les reunions les vam anunciar en el full informatiu núm. 1. De totes maneres, si 
teniu algun dubte, trobareu la informació a la web de l’escola. Recordeu que aquestes reunions 
són un moment important per rebre les informacions necessàries i resoldre neguits i dubtes. 

5. QUOTA DEL MES DE SETEMBRE

Tal com us varem informar en el darrer full informatiu, la  remesa corresponent a la quota del  
mes de setembre  amb un cost de 34 €  la vam emetre la setmana del 10 de setembre. 
L’escola té els comptes a la Caixa Penedès i durant aquest mes de setembre s’han fusionat 
amb altres caixes i ara formen part del Banc Mare Nostrum (BMN), aquest fet ha ocasionat 
força problemes,  entre  ells  el  de  no fer  efectiva  la  remesa del  cobrament  de la  quota del 
setembre que nosaltres hem tramitat en el termini acordat. Estem fent totes les gestions que 
estan al nostre abast per tal que es resolgui aquest problema però de moment l’esmentada 
entitat no ens dóna cap solució ni ens determina quan es farà efectiu el cobrament.
Per tant, és possible que les quotes del mes de setembre i d’octubre no quedin tant repartides 
en temps com havíem acordat.

6.  PLA D’IMPULS A LA LECTURA

L’escola participa aquest curs en el primer any d’implantació de L’impuls de la lectura, que ha 
proposat el Departament d’Ensenyament. Aquest pla potencia la lectura sistemàtica en totes les 
àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'educació bàsica per augmentar la competència 
comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, tenint present 
que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar 
amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
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La participació al pla ens permetrà formar-nos de forma específica i avançar una mica més en 
la reflexió de la nostra pràctica educativa per portar a terme estratègies de millora amb els  
infants a les aules. 

7. INFORMACIONS DIVERSES

Entrevistes amb famílies 4tA
En el full informatiu núm. 1 hi havia un error. L’estona setmanal d’entrevistes de la Rosa Bódalo, 
tutora de 4tA, és el dijous a les 15 h en lloc del divendres com vam anunciar. 

Patis de pluja
Aquesta setmana arriba la tardor i sembla que ha arriba acompanyada de pluja. Recordeu.vos 
de portar  uns mitjons antilliscans que es quedaran a l’escola fins a final  de cada trimestre 
perquè els infants puguin jugar al pavelló les estones de pati dels dies de pluja.  

Aparcament per a patinets
A l’entrada  de  l’escola  hi  ha  un  aparcament  destinat  als  patinets  que  porten  els  infants. 
Recordem que té aquesta funció i que, per tant, serveix només per aparcar patinets.

Bicis per al pati dels grans
Per tal que el pati pugui oferir un joc per a tots els infants el tenim organitzat per diferents 
espais i propostes de joc. Un dels espais és el de bicicletes, però enguany no en tenim, per  
això us demanem que si teniu bicicletes en bon estat que no feu servir en les feu arribar a 
l’escola. 

Taller de costura
El curs passat vam iniciar un taller de costura amb familiars de l’escola. L’objectiu és crear un 
grup  de  persones  que  dominin  la  confecció  per  poder  transmetre  el  que  saben  a  altres 
persones que en vulguin aprendre. 
Aquest  aprenentatge  el  basarem a  fer  patrons,  tallar  i  cosir  necessitats  de  l’escola,  i  ens 
orientarem a la creació de les disfresses de carnaval de tota l’escola. El moment destinat a 
realitzar  aquesta  activitat  no  està  determinat  ja  que  dependrà  de  la  disponibilitat  de  les 
persones formadores. Si esteu interessats a participar-hi, apunteu-vos a la graella penjada en 
el passadís principal, tant si és per ensenyar o com per aprendre.

Nova web
La  nova web ja està en funcionament.  Voldríem que fos una eina més que ens ajudés a 
compartir tant els aspectes més pràctics i informatius, com les activitats que portem a terme a 
l’escola i, en particular, a cada una de les aules. Hi trobareu novetats com ara les sortides, les 
reunions d’aula i nivell, i un calendari de les principals activitats. 
Podeu visitar-la a l’enllaç següent: www.xtec.cat/centres/a8061610/ 
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