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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

Sortides previstes del 22 d'octubre al 9 de novembre

2n --> dijous 25 d’octubre, tot el dia.  Sortida al massís del Garraf. Els grups de 2n faran una 
excursió pel Parc Natural del Garraf, pujaran a la Morella i des d’allà tindran una panoràmica 
del Rascler. Els que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Recordeu de 
portar un calçat adequat per caminar. 

1r  --> divendres  26  d’octubre,  tot  el  dia.   Els  infants  de  1r  coronaran  la  seva  primera 
muntanya. Cada grup anirà caminant des d’un lloc proper al cim de la seva muntanya, 1rA Puig 
Madrona, 1rB Puig Aguilar i 1rC Puig d’Olorda. Un cop fet el cim dinaran a una zona propera i 
jugaran  una  estoneta  abans  de  tornar  a  l’escola.  Els  que  no  mengin  pícnic  del  servei  de 
menjador han de portar dinar. Recordeu de portar un calçat adequat per caminar. 

4t --> dimecres 7 de novembre, tot el dia.  Els infants de 4t van d’excursió al  massís de 
Montserrat. Allà  tindran l’oportunitat de conèixer la muntanya des de diferents punts de vista, 
pujaran amb el funicular de St Joan i baixaran caminant fins al monestir on entraran a sentir 
l’escolania.  Els  infants  que  no mengin  pícnic  del  servei  de menjador  han  de  portar  dinar. 
Recordeu de portar un calçat adequat per caminar. 

Educació Infantil --> divendres 9 de novembre, P4  i P5 tot el dia. P3 al matí.  A Educació 
Infantil cada curs els infants fan la descoberta d’un parc proper. Aquest curs aniran al Parc de 
Sant Pere Màrtir a Sant Just , on tindran l’oportunitat de jugar amb els companys en un entorn 
diferent al que és habitual. Els infants de P4 i P5 que no mengin pícnic del servei de menjador 
han de portar dinar.

2. FESTA DE BENVINGUDA DE P3

Ara que ja ens queden lluny els primers dies de curs i  tots ja estem adaptats al nou ritme 
escolar,   sobretot  els infants de P3 que  ja estant més tranquils amb el nou entorn, els nous  
mestres i companys. És el moment que ells siguin els protagonistes de l’escola durant uns dies. 
Per això el dia 31 d’octubre farem la festa de benvinguda dels infants de P3 al col·lectiu de 
l’escola. A partir de la propera setmana tots els infants de l’escola els visitaran per obsequiar-
los  i mostrar-los el seu acolliment. 
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3. ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

Cada dos anys  es celebren les  eleccions  als  Consells  Escolars  de Centre.  Aquest  any,  el 
procés està al caure i per això, volem fer-vos partíceps de la importància d ‘aquest òrgan de 
participació  on tots els sectors de la comunitat educativa estan representats. El sector famílies 
representa un terç de la composició global del Consell Escolar i la formen pares i mares de 
l’escola. 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i té 
entre d’altres les funcions de:
a)  Aprovar  el  projecte  educatiu  i  les  modificacions  corresponents  per  una  majoria  de  tres 
cinquenes parts dels membres.
b)  Aprovar  la  programació  general  anual  del  centre  i  avaluar-ne  el  desenvolupament  i  els 
resultats.
d) Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions corresponents.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

El procés electoral s'efectua per renovar la meitat dels membres de cadascun dels sectors que 
formen  els  consells  escolars.  Les  dates  habituals  del  procés  electoral  acostumen  a  ser 
aquestes:

Inici del procés: 2 de novembre del 2012
Constitució de les meses electorals: abans del 12 de novembre del 2012
Votacions: entre el 22 i el 26 de novembre del 2012

*  Dates  pendents  de  confirmació  per  la  resolució  que  ha  de  publicar  el  Departament 
d'Ensenyament al DOGC cada any que se celebren eleccions a consells escolars.

Per a conèixer més informació del funcionament i organització dels consells escolars i remetem 
a l’enllaç d’un document elaborat per la FAPAC Guia     Consell     Escolar     de     Centre  .

4. TREBALL PEL COL·LECTIU

Mica en mica l’escola va iniciant totes les activitats previstes. Al llarg de les darreres setmanes 
han començat  les  activitats  del  treball  pel  col·lectiu  de  cada un  dels  nivells.  El  treball  pel 
col·lectiu, com ja sabeu és un projecte d’escola en el que cada nivell es responsabilitza d’una 
tasca concreta que reverteix en el col·lectiu escolar i que alhora genera aprenentatge. Aquest 
curs hem fet alguns canvis per tal de millorar cada vegada més el projecte i que reverteixi millor 
en el procés d’aprenentatge dels infants. 
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A continuació us recordem els projectes de treball que desenvolupa cada nivell.

P3 Esmorzars  compartits->  Preparen  juntament  amb  famílies  la  fruita  per 
compartir-la amb la resta de companys d’educació infantil.

P4 Esmorzars compartits->Preparen juntament amb famílies la fruita per compartir-
la amb la resta de companys d’educació infantil.

P5 Esmorzars  compartits  ->Preparen  juntament  amb  famílies  la  fruita  per 
compartir-la amb la resta de companys d’educació infantil.
Tovalloles-> Renten, estenen i reparteixen les tovalloles a la resta de companys 
de l’escola.

1r Fem de jardiners-> Manteniment  i  cura  de les  plantes d’interior  i  exterior  de 
l’escola, posada  en marxa de l’hort. 

2n Reciclatge-->  Treballen  les  tres  R,  de  reduir  reutilitzar  i  reciclar  i  són  els 
responsables  de recollir  el  paper  de les aules  i  de fer  compost  a partir  de la 
brossa dels esmorzars compartits. 

3r Mantenim  l’escola  bonica-->  Els  infants  de  tercer  desenvolupen  un  treball 
d’hàbits d’ordre. Revisen els passadissos i s’impliquen en el seu 

4t Fem de bibliotecaris--> Els infants de quart aprofundeixen en el coneixement de 
la biblioteca. Es responsabilitzen de tasques de gestió, repsrteixen els llibres de 
préstec, retornen els llibres a les prestatgeries, elaboren etiquetes...

5è Manteniment del pati i bicicletes-->  Es responsabilitzen del manteniment dels 
diferents espais de pati i reparen les bicicletes que es fan servir al pati.

6è Aprenentatge entre generacions-->  intercanvi de diferents activitats  i  treball 
compartit amb els avis i àvies de  l’hospital de dia de la clínica de Molins. 

5. OBJECTES, MATERIALS, JOCS...

Des de  l’escola  promovem  que els  infants  portin  objectes  i  materials  importants  per  ells. 
Pensem que d’aquesta manera el  propi infant  pot  compartir-ho amb la resta de companys. 
L’escola es preocupa de posar tots els mecanismes que estan al nostre abast per tal que allò 
que  portin  estigui  en  les  millors  condicions,  però  en  cap  cas  el  centre  no  es  pot  fer 
responsable d’aquests materials ni objectes. Per tant us emplacem a  les famílies  a fer un 
treball conjunt   per conscienciar als vostres fills/es de que a l’escola hi  ha molta gent i moltes 
coses i si  hi portem coses ens n’hem de fer responsables.
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6. INFORMACIONS DIVERSES

Pissares Digitals Interactives,  cortines i ordinadors

Al llarg d’aquestes setmanes l’escola amb el suport econòmic de l’AMPA hem adquirit quatre 
pissarres digitats interactives que s’han instal·lat a 6è B, 5è B, 2n A, 1r B, i P4 A. També s’han 
instal·lat cortines opaques tant a la sala la psicomotricitat per tal que els infants de P3 puguin 
descansar en millors condicions al migdia, com a les aules on hi han instal·lades pissarres 
digitals ja que ens trobàvem que amb la claror del sol no podíem treure’n tot el profit esperat. 
Estem esperant també que arribi la comanda d’ordinadors híbrids, que tenen funcions tàctils 
per a les aules d’Educació Infantil.

Jornada de bricolatge el dissabte 27 d’octubre

Us recordem que estem organitzant la jornada de bricolatge i que necessitem que el més aviat 
possible us apunteu tant en les graelles que hi ha penjades a les aules o bé en el formulari     en   
línia.
Fem una  crida  especial  a  les  persones  que  vinguin  i  puguin  portar  alguna  de  les  eines  i 
maquinària  que  especifiquem  a  la  llista  que  hi  més  avall  per  a  realitzar  les  tasques 
programades. Apunteu-vos  a un nou  formulari      en     línia       del      material     o bé feu-ho  saber a 
l’Anna Maria. 

llista de material
-  Trepant i broques de fusta i de paret 
-  Trepant per a formigó
-  Eines diverses:tornavisos,caladora,màquines per polir
-  Màquina Bobcat

Reunions de famílies 

Ja s’han dut a terme quasi totes les reunions de famílies, queda tant sols la de P3 que la fem 
més tard esperant que els infants ja estiguin més adaptats al centre. Esperem que aquestes 
trobades amb els tutors us  hagin servit per conèixer una mica més els tutors  i la dinàmica del  
curs actual.
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