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1.INCRIPCIONS A LES JORNADES PEDAGÒGIQUES   

En  el  full  informatiu  número  12  us  vam  fer  arribar  la  informació  relativa  a  les  Jornades
Pedagògiques que enguany, amb motiu del desè aniversari, està organitzant l’escola. Pensem
que aquestes seran un espai ric de reflexió i acció  compartida. 

Les jornades tindran lloc divendres 21 de març, al vespre, i dissabte 22 al matí. La sessió
inaugural serà  gratuïta i oberta al públic en general i tindrà lloc el divendres 21 de març a les
20 h a la Federació Obrera.  En aquest acte gaudirem d’una conferència a càrrec de Joan
Domènech,  impulsor  de  la  idea  de  l’educació  lenta.  El  dissabte  al  matí  hi  ha  una  doble
programació  amb activitats  per  a  adults  i  per  a  infants.  El  preu per  adult  participant  a  les
sessions de dissabte és de 5 €.

Us fem arribar l’enllaç al   formulari     d  ’  inscripció i al web     de     les     jornades, on trobareu el programa
detallat de les activitats.  

Us animem a participar-hi i a fer la inscripció. Tenim ganes que aquest dia les famílies de
l’escola sigueu protagonistes de les sessions de treball. Si teniu previst participar-hi, formalitzeu
la inscripció al  més aviat possible per a facilitar l’organització i  per evitar quedar-vos sense
plaça. A hores d’ara hi ha algunes sessions de treball que ja estan a punt de tancar-se perquè
han arribat al nombre màxim d’inscripcions. 

Aprofitem  també aquest espai per a sol·licitar la col·laboració en l’organització del  mateix dia
de la jornades. Caldran persones per a fer la recepció i rebuda dels inscrits, per a distribuir les
sessions per les aules, distribuir el material, acompanyar infants, preparar l’esmorzar. Amb les
persones que vulguin col·laborar ens trobarem el dimecres 5 de març a les 21 h a l’escola  per
a distribuir tasques. Si algú té interès i no pot venir a la trobada que enviï un correu electrònic a
l’escola a  8061610@  xtec  .  cat. 
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2. INDICACIONS DE L’ELABORACIÓ DE LA DISFRESSA D’ESPELMA

La  Comissió  de  Carnestoltes  ha  elaborat  aquestes  indicacions  perquè  pugueu  elaborar  la
disfressa d’espelma amb més facilitat.

Es tracta de fer un cilindre amb una sola base, per tant, es necessitarà tallar una circumferència
i un rectangle que s’hauran d’unir. 

A continuació expliquem una manera de tallar el rectangle i la circumferència. 
Per a saber l’amplada del rectangle ens podem embolicar amb la roba de disfressa, tenint en
compte la roba o l’abric que ens posarem a sota (que hauria de ser de color negre o fosc). Cal
mesurar l’ amplada que n’ha sortit (mida P) i afegir-hi almenys 4 o 6 cm, senyalant per on es
passarà la costura. Es pot tallar el rectangle.
 
Per calcular el radi (r) de la circumferència :   
 
                                   P
                          r = ----------------------
                                         2 x 3,14 ( )
                                                 
 
La circumferència s’ha de treure del tros de roba que sobra de dalt o baix del rectangle. Si
tenim prou roba per a dibuixar el cercle sencer ho fem sencer directament però si és per a un
adult segurament no n’hi haurà suficient i haurem de fer dos semicercles i unir-los per a fer la
circumferència, deixant un forat per a treure el cap. Quan es tallin els cercles o semicercles s’ha
de recordar d’afegir 3 cm ben bé per unir-los al rectangle.
 
La costura per cosir el rectangle i formar el cilindre es deixarà a l’esquena. Primer serà millor
embastar la circumferència al rectangle sense tancar del tot la part de dalt de la costura fins a
assegurar-nos que coincideixin bé les mides, perquè ajusti bé i no sobri ni falti res.
 
Finalment s’hauran de fer dos cercles al cilindre per a treure els braços.
Opcional: de la roba que sobri podem tallar unes gotes allargades per a imitar la cera que cau
de l’espelma i unir-les entre la circumferència i el rectangle abans de cosir-ho a màquina. Si no
disposem de màquina de cosir hi ha cola de roba que ens pot servir  per a confeccionar la
disfressa.
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3. RESERVA DE PLAÇA PEL CURS 2014-15

Al llarg d’aquesta setmana els tutors us faran arribar el document de la reserva de plaça per al
curs 2014-2015.  Aquest  document  ja  recull  les  dades dels  vostres fills  i  només cal  que el
rectifiqueu, en el cas que s’hagi modificat alguna dada. Aquest document s’ha de retornar als
tutors com a molt tard el dimarts 25 de febrer.

4. CONVOCATÒRIA DE VAGA DELS MONITORS DEL SERVEI DE MENJADOR I ACOLLIDA
El dia 6 de març hi ha convocada una vaga dels monitors del servei d’acollida i menjador.
Segons la informació proporcionada per 7iTria s’han pactat uns serveis mínims de com a mínim
un terç dels monitors. 
Els professionals de l’escola encara no ens han fet arribar el seu posicionament al respecte.

Podeu  veure  més  informació  al  blog  de  l’AMPA  del  web  de  l’escola:
http://blocs.xtec.cat/lasiniaampa/2014/02/12/comunicat-sobre-la-vaga-convocada-al-servei-de-
menajdor-i-acollida-del-dia-6-de-marc

5. NOVETATS AL WEB
1. Artícle     d  ’  interès
2. Recull     de     fotos     de     l  ’  espectacle     de     la     Setmana     Temàtica
3. Informació     general     dels     professionals     del     lleure
4. Jornades     pedagògiques   21   i   22   març   
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