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1. HORARIS DE L’ESPECTACLE

L’horari d’obrir les portes per entrar i veure l’espectacle de fi del primer trimestre és a les 15.15 
per les famílies. Els infants que van a dinar a casa han d’entrar a les 14.45 h. Un cop els 
infants estiguin situats a les aules les famílies han de tornar a sortir de l’escola fins que tornem 
a obrir la  porta a l’hora prevista per a l’espectacle.
Un cop acabat l’espectacle es celebrarà el sorteig de la panera dels infants de 6è, per tant, 
totes les persones que hàgiu col·laborat amb aquest projecte no us oblideu de portar els 
vostres números.

I en finalitzar tot, els infants aniran a les seves aules on els podreu anar a recollir uns 
minuts més tard. 

Un cop s’hagin recollit els infants, tots plegats podrem compartir una estona berenant al pati.

2. ROBA I COMPLEMENTS QUE HAN DE PORTAR ELS INFANTS

P3 Pantalons i samarreta de color fosc (negre, blau marí, marró xocolata...).
Els infants que van a dinar a casa vénen amb tota la vestimenta posada a la tarda. Els 
que es queden a dinar a l’escola porten posat de casa la samarreta i amb una bossa 
amb el nom porten els pantalons per poder-s’ho posar a la tarda.

P4 Texans blaus, samarreta blanca i davantal. Els infants que van a dinar a casa 
venen amb tota la vestimenta posada a la tarda. Els que es queden a dinar a l’escola 
porten posat de casa els texans i amb una bossa amb el nom porten la samarreta 
blanca i el davantal per poder-s’ho posar a la tarda.

P5 Texans posats des de casa i samarretes de diferents colors (groc, blau, verd, 
vermell i taronja) 
Cada infant  ja sap quin color ha de portar tot i que les tutores faran arribar aquesta 
informació.
Els infants que van a dinar a casa vénen amb tota la vestimenta posada a la tarda. Els 
que es queden a dinar a l’escola porten posat de casa els texans i amb una bossa 
amb el nom porten la samarreta  per poder-s’ho posar a la tarda.

1r Els infants en la seva actuació tenen diferents rols, per això cadascun necessita una 
vestimenta diferent:
- Els infants que fan de foc: amb  roba fosca (negre, marró o blau marí)
- Els infants que fan de cuiners: samarreta blanca i pantalons negres.
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- Els infants que fan d’olla: amb roba de color negre.
- Els infants que fan de galets: amb roba molt clareta, de color beix o similar. 
Els que es queden al menjador ho han de portar en una bossa amb el nom per poder-
s'ho posar a la tarda

2n Els infants en la seva actuació tenen diferents rols, per això cadascun necessita una 
vestimenta diferent:
- Els infants que fan de llet: pantalons blancs (o clars), samarreta blanca, guants 
blancs (poden ser de làtex).
- Els infants que fan de xocolata: pantalons marrons,  samarreta  marró, guants 
foscos (marrons o negres)
- Els infants que fan de cullera: pantalons i jersei negre i guants foscos (de color 
marró o negres)
Els que es queden al menjador ho han de portar en una bossa amb el nom per poder-
s'ho posar a la tarda.

3r Texans blaus i samarreta blava. Els que es queden al menjador ho han de portar en 
una bossa amb el nom per poder-s'ho posar a la tarda.

4t Els infants en la seva actuació tenen diferents rols, per això cadascun necessita una 
vestimenta diferent:
- Els infants que fan de científics: camisa blanca (si es pot que sigui una mica gran), 
samarreta  per posar sota la camisa (del color que es vulgui), texans i bambes. 
Complements científics:ulleres de científic o d’esquiar (de disfressa o que tinguin per 
casa) i una lupa
- Els infants que fan de partícules: pantalons negres, samarreta negre i bambes
Els que es queden al menjador ho han de portar en una bossa amb el nom per poder-
s'ho posar a la tarda.

5è Pantalons foscos i dessuadora amb caputxa negra o blau marí. Els que es 
queden al menjador ho han de portar en una bossa amb el nom per poder-s'ho posar 
a la tarda.

6è Pantalons negres i jersei o samarreta també negra. Els que es queden al menjador 
ho han de portar en una bossa amb el nom per poder-s'ho posar a la tarda.
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3. HORARI DEL DIVENDRES 21

Us recordem que el divendres 21 es fa  jornada intensiva, per tant l’horari d’acabar l’escola 
és a les 13 h.
Els infants que es queden a dinar l’horari de recollida és a les 15.30 h. Per a la recollida, els 
infants d’Educació Infantil seran a les seves aules, els de 1r i 2n al menjador i els de 3r a 6è els 
podeu recollir al porxo.
El servei de menjador us demana que porteu l’autorització signada en el cas que els infants 
marxin sols o bé els vingui a buscar alguna persona diferents dels pares o tutors legals. Podeu 
trobar l’autorització al web de l’escola.

4. SERVEI D’ACOLLIDA DEL DIVENDRES 21

El menjador ofereix un servei d’acollida per a aquells infants que ho necessitin. El preu d’aquest 
servei de 15.30 a 16.30 h per als socis de l’AMPA és de 3,25 € i de 4,25 € per als no socis. El 
preu de 15.30 h a 17 h per als socis de l’AMPA és de 5,25 € i per als no socis és de 6,25 €. Les 
famílies que hagin de fer ús d’aquest servei us heu d’apuntar a través de la Mireia, la 
coordinadora de menjador.

5. NOVETATS AL WEB
P5: Projecte     del     bosc  .
P4:   Dibuixant     amb     els     segells     de     Tux     Paint  
P4: L  ’  Epaminontes     ens     ha     proposat     un     repte  .
Biblioteca: Guia     de     lectura  
P5: L  ’  Epaminontes     ens     ha     proposat     un     repte  .  
Karaoke     de     la     Setmana     Temàtica  
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http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2012/12/12/mes-activitat-del-projecte-de-medi-natural-i-social/
http://blocs.xtec.cat/lasiniafullinformatiu/files/2012/12/AUTORITZACIONS-RECOLLIDA-JORNADA-INTENSIVA.pdf
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