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1. SETMANA TEMÀTICA: EL PAS DEL TEMPS

Com ja  hem anat  anunciant,  el  proper  dimecres 11  de desembre iniciarem la setmana 
temàtica d’enguany. La setmana temàtica la incorporem a la celebració del desè aniversari de 
La Sínia. Per aquesta raó, aquesta vegada treballarem un el pas del temps, lligat al pas del 
temps a l’escola. El temps és present a la nostra vida de forma permanent, però hi és d’una 
forma molt intangible fet que el fa un concepte força abstracte. 
Hem buscat elements que ajudin a construir el concepte del pas del temps als infants. Una 
manera de comprendre’l es captar-lo indirectament a través dels instruments que mesuren el 
pas del temps (rellotges, calendaris,..) en paral·lel treballarem el domini del llenguatge referit al 
temps (abans/ara, ahir/avui, avui/demà, alternança dia/nit, hora, setmana, mes, any, dècada, 
segle, mil·lenni, frisos cronològics…) i l’ús adequat dels temps verbals (passat/present/futur). 
Ens preguntarem quins canvis observem a la nostra vida a partir d’objectes que considerem 
antics, per a què servien? Què se n’ha conservat? També observarem el pas del temps a la 
vida de les persones i les vivències personals. Amb els més grans coneixerem l’origen de les 
unitats temps que condicionen les nostres vides, els anys, els mesos, els dies… En definitiva, 
oferirem als infants un seguit d’activitats que els ajudin a entendre què implica el pas del temps. 
Si teniu ganes de trobar més reflexions sobre la complexitat d’entendre el temps, trobareu un 
article al web de l’escola. de la revista Eines: “El temps humà, la qualitat de l’instant present”, 
d’Eliseu Carbonell. 

2. ESPECTACLE D’INICI A CÀRREC DE LA CUQUERA I REPTE A RESOLDRE

Aquest  any  l’espectacle  d’inci  el  faran  la  Cuquera,  escola  d’expressió  teatre  i  creativitat 
recentment  oberta  a  Molins  de  Rei.  Els  hem  demanat  que  teatralitzin  un  conte  que  hem 
elaborat especialment per a l’esdeveniment. La història d’una nena que es fa preguntes sobre 
el pas del temps i estableix comparacions entre la seva vida, la del seu besavi i la de la seva 
escola. Si voleu llegir i compartir el conte amb els vostres fills podeu trobar-lo al web del desè 
aniversari. 

Aquesta teatralització ens plantejarà una sèrie de reptes que haurem de resoldre aquell mateix 
dia a la tarda, i que finalitzaran amb una trobada col·lectiva al pavelló poliesportiu on de forma 
col·lectiva unirem les troballes i cantarem per primer cop la cançó de la setmana temàtica tots 
junts. 
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3. ORGANITZACIÓ I ACTIVITATS DE LA SETMANA

Al llarg de la setmana temàtica els infants faran un seguit de propostes organitzades en tres 
moments de treball ben diferenciat.

○ Treball amb el grup classe. A Educació Infantil i fins a 3r d’Educació Primària 
els infants treballaran a partir de la construcció i anàlisi de la seva línia del temps 
i en alguns casos de la reconstrucció de la línia del temps familiar. A partir de 4t  
els infants treballaran a partir de diferents unitats de mesura del temps: el dia, 
l’any, els segles... 

○ Preparació de l’espectacle final amb el nivell. Espectacle que recull bona part 
de la feina feta al llarg de la setmana.

○ Tallers intercicles, a excepció dels infants de P3 que realitzaran les activitats 
sols.

Us fem cinc cèntims dels tallers perquè els pugueu compartir una mica més amb els vostres fills 
i filles.

EDUCACIÓ INFANTIL

Els objectes parlen Aprofitar el material de l’exposició per a parlar sobre la funció 
que tenien, com són… adonar-se que el pas del temps canvia 
les coses i els objectes de la vida quotidiana.  A què 
s’assembla aquest objecte? Per a què es podia fer servir? 

El pas de les estacions Apropar-nos al coneixement de les diferents estacions de 
l’any a partir de sensacions i emocions i utilitzant el llenguatge 
plàstic, musical, literari i l’experimentació.

Què vull ser de gran? Els oficis ajudaran als infants a adoptar el rol de pare i mare. 
Es disfressaran i faran joc simbòlic.  El pas del temps ens 
portarà a envellir-nos i a ser uns autèntics avis i àvies.  

La percepció del temps Proposar activitats que podem fer en una unitat de temps i 
comprovar de forma empírica si és possible:  quants metres 
corro en un minut?
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1r-3r)

Els objectes parlen Aprofitar el material de l’exposició per a parlar sobre la funció 
que tenien, com són… adonar-se que el pas del temps canvia 
les coses i els objectes de la vida quotidiana.  A què 
s’assembla aquest objecte? Per a què es podia fer servir?  

Artístic Com representem el pas del temps? Quins elements 
temporals  tenim en compte quan fem una representació 
artística. Proposarem als infants activitats per captar i 
experimentar com es representen els diferents instants de 
temps. 

1 minut Proposar activitats que podem fer en una unitat de temps i 
comprovar de forma empírica si és possible:  Quants metres 
corro en un minut? 

Construcció d’un rellotge 
de sorra

El rellotge és una màquina que ens ajuda a mesurar el temps. 
Quins rellotges hi ha hagut al llarg de la història?  Quan va 
aparèixer el rellotge de sorra? Com en podem construir un? 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (4t- 6è)

Els objectes parlen Aprofitar el material de l’exposició per a parlar sobre la funció 
que tenien, com són… adonar-se que el pas del temps canvia 
les coses i els objectes de la vida quotidiana.  A què 
s’assembla aquest objecte? Per a què es podia fer servir?  

El temps a l’art Identificació d’elements temporals en obres d’art de diferent 
època i corrent artístic. Anàlisi i reflexió de la concepció dels 
temps en aquestes obres. Producció artística que té com a 
element comú el temps. 

Constucció d’un rellotge 
de sol

Els rellotges van sorgir de la necessitat d’identificar unitats de 
temps inferiors a les mesures naturals.  Al llarg de la història 
els rellotges han anat esdevenint cada vegada més precisos. 
Quina precisió té un rellotge de sol? Per què? Com el podem 
construir?
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4. MATERIALS QUE CAL PORTAR PER A LES ACTIVITATS 

Educació Infantil

Us demanem la col·laboració  per  a poder  realitzar  part  de les activitats  de la  setmana temàtica. 
Necessitem que porteu dins d’una caixa una foto de cada any de vida del vostre fill/a i també un 
objecte de cada any de la seva vida que sigui significatiu i representatiu de fets,  vivències, 
aprenentatges, situacions, emocions. Tot ben marcat amb el nom per tal d’evitar pèrdues. Si creieu 
que les fotos són delicades feu-ne una còpia per a l'escola i vosaltres guardeu les originals.

El dia màxim per a portar-ho és dimarts 10 de desembre.

 
Educació Primària 1r, 2n i 3r 
Us demanem la col·laboració i que porteu fotos vostres, dels vostres familiars o dels vostres fills 
o filles que puguem ubicar en un eix cronòlogic (infància, joventut, adults i vellesa).
Us agrairíem que ens les féssiu arribar dins d'un sobre i darrera de cada foto el nom de la 
persona o persones i la relació amb l'infant (tiet, àvia, cosí...). Si creieu que la foto és delicada 
feu-ne una còpia per a l'escola i vosaltres guardeu l’original.
El dia màxim per portar-les és el dijous 12 de desembre.

5. EXPOSICIÓ D’OBJECTES ANTICS

Gràcies a les aportacions de molts de vosaltres farem possible el muntatge d’una exposició que 
ens ajudarà a copsar el pas del temps i que estarà preparada per al dia 11 que s’inicia la 
setmana temàtica.  Una exposició  que recull  diferents aspectes  de la  vida de fa  uns anys: 
l’escola,  la  vida  quotidiana  i  els  oficis.  Aquesta  exposició  esdevé  molt  significativa  per  als 
infants perquè els objectes són de l’avi de l’amic, del seu avi… 
A part dels objectes antics a l’exposició podreu trobar imatges d’abans i ara de Molins de Rei.  
Aquestes ens les ha cedit el Sr. Josep Raventós i Cartró. Des d’aquí li agraïm la seva generosa 
col·laboració. 
Si teniu l’oportunitat atureu-vos a mirar-la amb els infants i reviviu col·lectivament històries que 
us evoquin els objectes i les imatges  que hi trobareu. . 
També us demanem que col·laboreu a mantenir-la en bon estat,  eviteu tocar els objectes 
exposats, les persones que els han deixat hi tenen un vincle personal i no ens agradaria 
que hi hagués cap desperfecte. 
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6. CANÇÓ UNITÀRIA DE LA SETMANA TEMÀTICA

Com cada any hem elaborat una cançó unitària per a la setmana temàtica. Aquest any per a fer 
la cançó també hem escollit el que ha estat el “hit” de la tardor a l’escola, la cançó Get Lucky de 
Daft Punk. Trobareu la lletra de la cançó;   10   anys     de     la     Sínia     penjada al web de l’escola a partir 
de dimarts, els vostres fills encara no la coneixen, és primícia, però els més animats la podeu 
practicar.

7. VESTUARI DELS INFANTS PER A L’ESPECTACLE

En aquests moments estem acabant de dissenyar l’espectacle, i fins al proper dijous no 
iniciarem el treball amb els infants. No serà fins aquell moment en què us fem arribar la 
descripció del vestuari que hauran de portar els infants aquell dia. 

Annex. NÚMERO ERRONI A LES BUTLLETES DE LA LOTERIA DE NADAL DE L’AMPA

Aquesta setmana passada des de l’AMPA hem descobert que el número que vam fer imprimir a 
les butlletes de la loteria no es correspon amb el número que teníem reservat a l’administració 
de loteria.

El passat mes de setembre des de l’AMPA vam fer la reserva del número a l’administració de 
loteria, que ens va donar un document on constava que el número reservat era el 70438, que 
amb tota lògica és el que vam imprimir a les butlletes.

El dimecres 4 de desembre, un cop l’AMPA havia recaptat els diners per a retirar els dècims 
corresponents vam descobrir que el número reservat no era el que constava al document lliurat, 
sinó el 70348.

Després de reconèixer l’error l’administració de loteria va intentar esbrinar si encara érem a 
temps de trobar prou dècims corresponents al número imprès a les butlletes, però no va ser 
possible. Davant això l’única solució factible era difondre tant com fos possible que, tot i que a 
les butlletes consta el número 70438, les participacions venudes corresponen relament al 
70348. Per la seva banda, l’administració de loteria s’ha compromès a publicar pel seu compte 
una nota d’advertiment a la premsa i a aixecar acta notarial sobre l’error per a evitar perjudicis 
legals a l’AMPA.

Davant aquest fet, demanem a totes les famílies que facin difusió d’aquesta informació perquè 
tothom que ha comprat butlletes de la nostra associació sàpiga que el número que realment 
està jugant és el 70348 i no pas el que consta a les butlletes.
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Demanem disculpes pels maldecaps addicionals i preguem que n’informeu totes les persones 
que tenen participacions de la nostra AMPA.

Les participacions de la loteria de Nadal de l’AMPA La Sínia 
corresponen realment al número 70348
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