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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

Per què les famílies estigueu informades de les sortides que portaran a terme els vostres fills  
utilitzarem els mecanismes següents:

● A la reunió d’inici  de curs us farem arribar la  llista de les sortides que en aquest 
moment tenim programades i calendaritzades.

● Al calendari del web de l’escola també estan anotades i, a més a més, aquesta eina 
servirà per anunciar les noves sortides o possibles modificacions que hi puguin haver.

● Als  fulls informatius farem un recordatori de les sortides més pròximes de cada un 
dels nivells

● Per últim, uns dies abans de la sortida, rebreu un recordatori a través dels vostres fills 
mitjançant una nota, l’agenda o la llibreta missatgera. 

Sortides de Festa Major
Dilluns 23 iniciarem el 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.

P5→  dimarts 24  al matí van a la sala d’assaig dels  Castellers de Molins a la Federació 
Obrera
P3→   dimarts 24 a la tarda  van a visitar el Camell a Ca N‘Ametller
P4 →  dimecres 25 al matí  van visitar el Gegants a Ca N’Ametller
5è→ dimecres 25 al matí, van a veure l’exposició commemorativa dels 100 anys dels gegants 
Miquel i Montserrat. 
3r→ dimecres 25 al matí, van a veure l’exposició commemorativa dels 100 anys dels gegants 
Miquel i Montserrat. 

2. 10È ANIVERSARI

Com podeu veure en aquest número del full informatiu, estrenem el logotip del 10è aniversari. 
Aprofitem per donar les gràcies a la col·laboració del Xavi Figueras, pare de l’escola, que ens 
ha transformat i  redissenyat el  logotip  de l’escola per a convertir-lo amb la imatge del  10è 
aniversari.

Juntament amb l’estrena del logotip,  aquest setembre també podem gaudir  d’una fantàstica 
decoració del passadís feta gràcies a la implicació de moltes famílies de l’escola. Gràcies pel 
vostre compromís i implicació en la decoració de l’escola. 
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Finalment,  una  darrera  informació  de  la  celebració  del  desè  aniversari.  El  proper  26  de 
setembre, a les 21 hores, hi ha una reunió general de la comissió. En aquesta reunió les 
comissions portaran la feina que ja han fet i  conjuntament avançarem una mica més en el 
disseny i programació del conjunt d’activitats. Si algú de vosaltres es vol animar a formar part 
d’alguna de les comissions no dubteu a fer-ho arribar, ja sigui a través dels mestres o enviant 
un correu a l’escola. 

3. JORNADA DE BRICOLATGE

El proper dissabte  9 de novembre, 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 
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.

4.  AUTORITZACIONS PER A RECOLLIR INFANTS PER PART DE MENORS I PER 
MONITORS D’EXTRAESCOLARS

Els  infants  no poden ser  recollits  per  menors  d’edat  sense autorització,  encara  que siguin 
exalumnes o nois o noies grans. Al web hi ha el model d’autorització que podeu omplir per a 
autoritzar com a tutors els menors a recollir un infant de l’escola. Cal tornar-la omplerta a als 
tutors, si no, en cas que vingui un menor a recollir-los, no els podrem deixar marxar. 
Pel que fa a les activitats extarescolars d’anglès, acollida, judo o multiesports,
on els monitors recullen els infants a les aules, les entitats organitzadores ens fan arribar a 
l’escola el llistat amb els infants que fan l’activitat. Cal que l’escola sigui coneixedora de les 
persones que recullen els vostres fills per a evitar malentesos i possibles problemes.

5. FESTA MAJOR

Aquest cap de setmana s’han iniciat algunes activitats de la Festa Major de la vila, a partir de la 
propera setmana l’escola també es guarneix de festa i comença a treballar la festa major. 
Cada nivell i adequat a la seva edat inicien aquest treball perquè al llarg de tota l’escolaritat els 
infants puguin aprofundir els diferents aspectes de la festa tot utilitzant les eines, continguts i 
procesos marcats en el currículum.
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P3 El Camell

P4 Els gegants

P5 Els món casteller

1r Els esports a a la festa majors

2n El foc, els diables i les besties de foc

3r Els espectacles de la festa major

4t Els cartellisme

5è La història del segle XX a través dels programes de la festa major

6è De la Festa Major cap a la Fira de la Candelera

El dijous 3 d’octubre s’iniciarem la nostra festa major amb el pregò a càrrec dels nois i noies de 
6è i el divendres 4 d’octubre gran festa major, al matí amb la mostra d’activitats preparades 
per tots els infants de l’escola i la tarda tindrem el plaer de compartir la nostra festa amb entitats 
del poble. I per acabar tota festa no ens podia faltar la nostra bèstia, el Matxu que sortirà a 
ballar.

6. INICI DELS ESMORZARS COMPARTITS

El  proper  dijous 3  d’octubre iniciem  un  dels  treballs  pel  col·lectiu  d’educació  infantil,  els 
esmorzars compartits. Aquesta activitat és un treball col·laboratiu entre infants i famílies i, per 
tant, necessitem el vostre suport per poder-lo portar a terme.

Per tal que l’activitat funcioni de forma adequada penjarem unes graelles als suros que hi ha al 
costat de la porta de les aules d’Educació Infantil. Aquestes graelles  estaran penjades fins al 
final del mes d’octubre. Durant aquest període les famílies podeu escollir els dijous que millor 
us vagin. Al novembre, els tutors repartiran els infants al llarg del calendari de tal manera que 
cada infant pugui sortir dues vegades al llarg el curs. Per a coincidir a l’activitat amb els vostres 
fills us demanem que us apunteu al més aviat possible. 

A part de demanar la col·laboració puntual a totes les famílies, fem una crida per a aconseguir 
crear  un equip  de persones  que  es  pugui  comprometre  a  venir  de  regularment  (de  forma 
setmanal, quinzenal o mensual)  per a facilitar la gestió d’aquesta activitat. 
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7. RECORDATORIS DE LES REUNIONS DE FAMÍLIES

En el full informatiu nº1 hi havia el calendari de reunions de famílies. El tret de sortida el dóna el 
nivell de 6è el dia 2 d’octubre. Hem procurat que les reunions no es dupliquessin per tal que les 
famílies que teniu germans pugueu venir a totes. Com ja sabeu és un moment important de 
trobada on els tutors expliquen la dinàmica del curs, els objectius plantejats pel grup etc .
Recordeu que a les reunions s’ha de venir sense nens i per això l’AMPA organitza un servei 
de guarderia. Per organitzar els grups amb monitoratge és necessari que  us apunteu a la 
graella que teniu penjada a l’aula. Per formalitzar un grup cal un mínim de cinc infants. 
Tres dies abans de la reunió es tancaran les llistes per a poder organitzar el servei.

8. INFORMACIONS DE L’AMPA

Començament de l’activitat extraescolar de piscina

L’activitat extraescolar de piscina comença aquesta setmana amb el calendari següent:

    P4: dilluns 23 de setembre de 17.30 a 18.20 h➢

    P5: dimarts 24 de setembre, de 18.30 a 19.20 h➢

    Primària: divendres 27 a les 18 h➢

    P3: començaran el dilluns 30 de setembre de 17.30 a 18:20 h➢

Els vestidors que tenim assignats són els següents:
    P3 i P4 tenen assignats el 5 i 6.➢

    P5 té el 7.➢

    Primària té assignat l’1 i el 2, un per a nois i un altre per a les noies.➢

Com que els  vestidors estan assignats segons els  nens que assisteixen al  club  i  l’espai  a 
vegades es una mica just, des de piscina ens demanen que tinguem cura de l’espai i que si 
portem nens que no fan el curset, que no s’estiguin corrent pels vestidors. També és preferible 
que només hi hagi un acompanyant per nen.

Els dos primers dies, és normal que vegeu que els infants no són gaire temps dintre de l’aigua, 
perquè els monitors estan avaluant el nivell dels nens i com poden fer els grups. Després, cada 
nen tindrà assignat un monitor i un grup.

Els monitors vindran als vestidors a buscar els infants, és recomanable no sortir dels vestidors 
fins que vinguin a buscar-los i així també evitarem l’angoixa als nens.

Recordeu que han de portar banyador, sabatilles, gorro de piscina i tovallola o barnús, tot 
marcat amb el nom del nen.
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La piscina demana la col·laboració de dos adults per sessió per a acompanyar els nens al 
lavabo durant l’activitat. És imprescindible portar sabatilles de piscina per a entrar al recinte de 
la piscina.

Seguint  aquestes  petites  instruccions  podrem  ajudar  en  gran  mesura  perquè  l’activitat  de 
piscina  es  desenvolupi  amb  total  normalitat.  Si  alguna  família  té  cap  dubte,  problema  o 
suggeriment,  podeu  posar-vos  en  contacte  amb  nosaltres  pel  correu  de  l’AMPA 
(ampalasinia  @  molinsderei  .  net  ) afegint-hi l’assumpte piscina.
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