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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

3r → dijous dia 5 de juny. Trobada de danses de la vila. Sortida de l’escola de les 9:15 h de
forma molt puntual. Han de venir esmorzats de casa.
Sortida matinal.
IMPORTANT: Els infants han d’anar vestits amb una samarreta blanca i texans 

4t → dimarts 27 (4tB) i dijous 28 (4tA), tarda a l’Agrupa. Activitat de tancament del projecte de
l’activitat de reflexió sobre els Drets dels Infants. 

6è  →  dimecres   4  de  juny,  tot  el  dia. Visita  a  la  colònia  Güell.  Descoberta  de  la
industrialització al Baix Llobregat.Visita a la Colònia Güell.  Aprofitaran per a fer activitats de
descoberta de forma lúdica. Sortida de tot el dia.

5è → divendres 6 de juny,  matí.  Auditori de Barcelona. Posada en escena de la cantata
Rambla Llibertat, treballada al llarg del curs a les sessions de música. Els infants han d’anar
vestits de negre. Si no és possible, també poden anar de negre a la part de dalt i de color fosc a
la part de baix.
La convocatòria dels infants per a sortir de l’escola és a les 8:15 h del matí.
El concert comença a les 11.30 h i dura fins a les 12.30 h. Totes les famílies que tingueu
entrades per a anar-hi, recordeu aquest horari.
Aquesta sortida és una sortida matinal i, per tant, els infant tornaran al migdia a dinar a l’escola
tot i que l’arriba està prevista entre les 13.15 i les 13.30 h.

2. RECORDATORI DE LES DATES DEL TANCAMENT DE PSICOMOTRICITAT A 1r

Els infants de 1r acaben una etapa que van començar ara fa quatre anys. Amb
l’entrada a l’escola a P3 comencen el que ells anomenen la psico: una activitat que
gaudeixen d’allò més, perquè els ajuda a desenvolupar la psicomotricitat pròpia per
mitjà del joc i de forma lliure i espontània i, alhora, progressivament cada infant
també  elabora  el  seu  propi  joc  simbòlic.  Com  que  tot  aquest  procés  és  tan
important per a cada un dels infants, ara a 1r, quan es tanca aquesta etapa, us
volem donar l’oportunitat de gaudir de l’última sessió de psico amb els vostres fills i
filles.
La sessió de 1rA serà el 5 de juny a les 15.10 h, i la de 1rB serà el 4 de juny a les
15.10 h. És necessari que vingueu amb roba esportiva. Per qüestions de capacitat
tan sols hi pot assistir un adult representant de la família.
Us animem perquè us reserveu aquesta data.
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3. FESTA FINAL DE CURS

Ja la tenim a prop… El dia 20 de juny celebrarem la festa de final de curs que com
cada any organitzen el curs de tercer i la Comissió de Festes de l’AMPA de l’escola. 
Aquest any amb moooooltes novetats!!!!

Enguany no hi  haurà espai  lúdic  amb la  idea que el  sopar  se’ns allargui  amb una
ballaruca  per  a  tothom  que  podrem  gaudir  després  d’haver  sopat.  Per  tant,  quan
enretirem taules,  no  marxeu!,  us  convidem a  ballar,  cantar  i  gaudir  d’una  vetllada
diferent amb els vostres fills.

L’horari del dia de la festa és el següent.
● de 18h a 20h festa interna d’acomiadament dels infants de 6è
● 20h obertura de portes de l’escola 
● 20:30h Inici del sopar…..
● Sorpreses i ball fins que el cos ens aguanti 

El sopar ens el fa el “Papitu”, gran expert en àpats multitudinaris. El menú previst és el
següent:

● paella de carn o 
● fideuà de marisc

Pa, aigua i de postres gelat per tothom.
MOLT IMPORTANT: decidir el menú que voleu sopar en el moment de comprar el
tiquet.

Recordeu que, com cada any, podreu comprar altres begudes i cava al bar. Enguany
també hi haurà cafè i mojitos, per fer el ressopó. 

Per tal de preveure els menús que s’han d’encarregar és imprescindible comprar els
tiquets de forma anticipada.
Us detallem les dates de venda de tiquets:

● dimecres 28  i divendres 30 de maig: de 9 a 9.30 i de 16.30 a 17 h
● dimarts 3, dijous 5 i divendres 6 juny: de 9 a 9.30 i 16.30 a 17 h

Preus dels tiquets:

Adults: 10 € (entrada amb tiquet)
Infants: 0 € (entrada amb tiquet)
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Infants de fora de l’escola: 6 € (entrada amb tiquet)
Exalumnes: 6 € (entrada amb tiquet)
Famílies noves de P3: adults 10 € / Infants: 0 € (entrada amb tiquet)
Infants de 0 a 2 anys: 0 € (no mengen  el menú establert i no tenen tiquet)

NOVETATS en la venda de tiquets:

Els tiquets comprats fora de termini (a partir del 10 de juny) tindran un preu de 12
€ (excepte les famílies de nova matrícula a l’escola).

Els tiquets comprats el mateix dia de la festa costaran 15 € (hi haurà nombre limitat
de tiquets per a vendre el mateix dia de la festa).

Per qualsevol  dubte us podreu adreçar a l’adreça  festalasinia  @  gmail  .  com.  També
podeu demanar informació als delegats de classe, ells us derivaran a les persones
responsables.

4. FINALITZACIÓ DEL SERVEI DE PRÈSTEC

Us fem saber que el servei de préstec de llibres de la biblioteca de l'escola acabarà

el divendres 13 de juny, per tant, és important que els infants retornin tots
els llibres prestats com a màxim el 13 de juny.
També us recordem que els llibres de lectura socialitzats s'han de retornar a les
tutores abans d’acabar el curs.

5. CALENDARI I HORARI DE MATRÍCULA PEL CURS 2014-2015

Els calendari de la matrícula és del 10 al 13 de juny ambdós inclosos. L’horari
per  a poder lliurar  la  matrícula  és  de 9 a  13 h,  recordeu que prèviament  heu
d’haver passat a recollir la documentació per secretaria.
Les famílies que matriculen el seu fill o filla i no tenen cap altre infant escolaritzat al
centre seran ateses per una persona de l’equip directiu per a poder respondre el
possibles dubtes que puguin tenir.
És molt important que respecteu el calendari i l’horari de matrícula. 
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6. REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE L’EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS

El dimecres 4 de juny, a les 16.45 h, al menjador de l’escola, es farà una reunió
informativa sobre l’activitat extraescolar d’anglès que organitza l’AMPA per a totes
les famílies que hi estiguin interessades.

L’AMPA ofereix un servei d’acolliment en sistema de copagament amb el preu de 2
€ per infant. 

Per a tirar endavant el servei d’acolliment cal un mínim de cinc infants apuntats
abans del 2 de juny a la tarda a la graella que es col·locarà a la porta del menjador.

7. DATES DE REUNIONS: pas a primer, noves matrícules a P3

El dimarts 17 de juny està programada la reunió del pas a primer on s’informarà
a les famílies de P5 de la dinàmica d’Educació Primària i dels nous grups.

El  dimecres 18 de juny a les 17h  està programada la reunió informativa per
totes aquelles famílies que han de formalitzar nova matrícula pels seus fills/es el
curs 2014-15. Enquesta reunió a part d’explicar la dinàmica de l’escola i en concret
de la P3 us informarem també dels grups on han estat assignats els vostres fills/es,
de les dates d’entrevistes amb els tutors, etc.

8. TANCAMENT DE CURS

El  divendres  20 de juny és  l’ultim  dia  d’aquest  curs  dels  infants,  aquest  dia
s’emportaran el darrer projecte realitzat més els informes i les notes de final de
curs en el cas de finalitzar el cicle (2n,4t, i 6è).
Si  alguna família té la necessitat  de compartir  amb el tutor/a del  seu fill  algun
aspecte relacionat amb l’avaluació de final de curs, ho podrà fer el el dimecres 25
de juny de 13 a 15h. 
Per tal que els tutors puguin organitzar aquestes petites trobades us farem arribar
un enllaç en un formulari perquè us hi apunteu. 
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9. RECTIFICACIÓ DE L’HORARI DE MENJADOR EN HORARI INTENSIU

En el  full  informatiu  passat  hi  havia  un error  en  l’hora  de  finalitzar  l’horari  de
menjador en la jornada intensiva.
L’horari correcte és el següent:

●  de 13h a 15:30h menjador escolar 
● de 15:30 a 16:30 casalet
● de 16:30 a 17:30 acollida de tarda.

Si  els  vostres fills/es es han de marxar sols  després del  servei  de menjador o
casalet  és  del  tot  imprescindible que  porteu  degudament  omplerta
l’autorització  que  trobareu  penjada  al  weeb  de  l’escola  a  la  Mireia  Arnal
(coordinadora del servei de menjador) fins el dia 6 de juny.  Encara que tingueu
feta l’autorització de l’escola és necessari autoritzar aquesta sortida de nou ja que
la sortida dels infants es fa des de el servei de menjador.

7. NOVETATS AL WEB

1. Colònies   6  è2n dia 
2. Colònies   6  è   3  r     dia
3. Colònies   6  è   4  t     dia
4. 6  è     elaborem     una     llei
5. 6  è     aprendre     entre     generacions     grup   3
6. 6  è     aprendre     entre     generacions     grup   4
7. Roques     i     minerals  .   Puig     Madrona
8. Sortida     a     Can     Rigol   1  r
9. Psico     conjunta     P  3   i   1  r
10. Pollets     en     directe
11. Colònies     P  4
12. colònies     P  4
13. 2  n     tinc     un     arbre     amic
14. La     nostra     muntanya  .   La     Morella
15. 2  n     At     the     restaurant     project
16. 3  r     Colònies     Mas     Batllori
17. 4  t     Colònies
18. Anem     amb     bici     al     riu     Llobregat
19. Montserrat  ,   la     muntanya     màgica
20. Mercat     medieval
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