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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

6è→ Del 19 al 22 de febrer. Colònies al Camp d’Aprenentatge de les Valls d’Aneu, on tindran 
l’oportunitat de conèixer de ben a prop els pics que donen lloc a les seves aules. Ja es va 
enviar el dossier informatiu de les colònies a les famílies de 6è.  

3r →  20  de febrer,  matí.  Auditori  de  Barcelona.  Músiques  d’arbre.  Concert  de  música 
tradicional  amb cançons i  tonades populars tot  seguint  el  cicle  de l'arbre.  Interpretat  per  5 
músics amb instruments d'arrel tradicional.

5è → 21  de febrer,  tarda vespre.   Centre  astronòmic  de  Sabadell.  Sortida  a  15  hores  i 
arribada a les  21 hores del vespre. Els infants de 5è tindran l’oportunitat d’observar el cel a 
través d’un telescopi i endinsar-se en el coneixement de l’immensitat de l’Univers i de forma 
més concreta en el Sistema Solar.  Cal que portin menjar per a fer un berenar-sopar compartit, 
que es concretarà a les aules.  

P4  i P5→ 26  de febrer. Auditori de Barcelona. Colors del Metall.  Un concert dissenyat  per 
sentir i  experimentar, asseguts a terra,  la sensació màgica de viure embolcallats pel so i els 
seus intèrprets. Després dinaran al Parc de la Ciutadella. Els infants que no mengin pícnic del 
servei de menjador han de portar dinar.

6è → 27 de febrer, al matí. Els nois i noies de 6è aniran a  sala de plens de l’Ajuntament de 
Molins de Rei, on els rebrà l’alcalde de la vila amb qui podran conversar i exposar-li la llei que 
estan  elaborant  per  a  presentar  en  una  sessió  del  parlament  escolar  al  Parlament  de 
Catalunya.

2. XERRADA DEBAT SOBRE LA LLEI WERT

Des de l’Assemblea d’Educació de Molins de Rei, el Marc Unitari de la Comunitat Educativa i 
amb el suport de l’Ajuntament de Molins, s’organitza un debat a partir de la xerrada que durà 
terme en Cesar Coll, Catedràtic de Psicologia evolutiva i Educació, de la Universitat de 
Barcelona:
 
La Llei Wert pretén canviar l’educació en la direcció equivocada
 
 DIA: DIJOUS 21 DE FEBRER
HORA: 19 h
LLOC: SALA D’ACTES DE LA FEDERACIÓ OBRERA
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3. TEATRE EN ANGLÈS A L’ESCOLA

El proper divendres 22 de febrer es dóna al tret de sortida al cicle de teatre en anglès que es 
realitza cada curs a l’escola dirigit als infants des de P4 fina a 6è. Us detallem a continuació la 
relació de les obres de teatre i els grups que aniran a veure-les.

Obra de teatre dia nivells

HAPPY EVER AFTER 22 de febrer 1r i 2n

THE LOCH NESS MONSTER 4 de març 3r i 4t

LITTLE RED RIDING HOOD 7 de març P4 i P5

SHERLOCK 8 de març 5è i 6è

4. ESTRENEM TWITTER A L’ESCOLA

Ara que comencen les colònies volem donar el tret de sortida a  una nova eina de comunicació 
entre família i escola. L’escola ha creat un usuari de twitter des del que podreu seguir com van 
les colònies dels infants de 6è, i altres coses que vagin passant a l’escola. 
L’usuari és @escolalasinia. A més podeu fer servir el hastag #colonies6lasinia per a piular i 
deixar el vostre comentari. 

5. PORTES OBERTES I PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ PEL CURS 2013-14

El proper dijous 7 de març a les 17’30 hores  obrirem l’escola  a totes aquelles famílies que 
desitgin conèixer i compartir el projecte del nostre centre.
Ja han sortit els períodes de preinscripció de cara el proper curs 2013-14 i són:

● Reserva per a alumnes del centre------------> del 25 al 28 de febrer

● Difusió de l’oferta-------------------------------------------> del març
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● Presentació de sol·licituds----------------------> de l’11 al 22 de març

● Llistes amb barem------------------------------------------> 11 d’abril

● Sorteig------------------------------------------------------> 12 d’abril

● Reclamacions--------------------------------------> del 12 al 16 d’abril

● Publicació de llista d’admesos-----------------------------> 24 de maig

6. PREPARACIÓ FESTA  FINAL DE CURS

El dimarts 5 de març tindran lloc dues reunions per a donar el tret de sortida a l’organització 
de la festa de final de curs. D’una banda es convoca a les famílies de 6è a les 19’30 hores per 
tal d’exposar l’estructura de la festa partint de les valloracions del curs passat per poder 
preparar l’acomiadament dels seus fills/es.
De l’altra banda, l’escola i la comissió de Festes de l’AMPA conjuntament, convoca  a les 
famílies  de 3r a les 21 hores com a responsables de l’organització del sopar del dia de la 
festa de final de curs,  tal i com vam iniciar el curs passat.  En aquesta primera trobada 
s’explicarà quina va ser l’organització del curs passat i com es posaran les bases per tal 
d’organitzar el funcionament del sopar d’enguany creant cadascuna de les comissions. És molt 
necessari la vostra assistència per tal de poder ser eficaços en aquesta organització i així 
iniciar el treball per comissions les tasques a fer. 

7. 10è ANIVERSARI DE L’ESCOLA

El proper curs 2013-14  l’escola farà 10  anys  i tenim ganes de compartir  i celebrar aquesta 
efemèride amb totes les persones que han format part del projecte  de l’escola al llarg d’aquest 
període. Per això, volem constituir una comissió de persones que hi comencin a pensar per a 
planificar amb l’antel·lació necessària les activitats que es portaran a terme. 

Si esteu interessats a col·laborar d’alguna manera feu-ho contestant el formulari en línia que us 
enllacem a continuació: Comissió     del   10  è     aniversari  
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https://docs.google.com/forms/d/1uZwdM4TjBQlPZdt9vfB-i66udABhX4rF0KuWnsgWVs8/viewform?sid=235d2bc20e16373b&token=cPMF3zwBAAA.ChCQCZeOdNf-GcLD-UhXtA.9x852GE_VDvGM3xEcg6L2w


8. NOVETATS AL WEB

● Xou     de     mestres   de carnaval

● Estem recopilant les filmacions dels diferents actes que es van dur a terme de forma 
simultània el dia de la festa de carnaval i al llarg de la propera setmana els podreu anar 
visualitzant al web de l’escola.

● Tarda     a     P  3  

● Carnestoltes     P  3  

● Consignes de Carnaval     de     P  3  

● Una experiència a l  ’  assemblea     de   6  è  
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