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1.SORTIDES PEDAGÒGIQUES

6è → 8  d’octubre,  matí.  Sortida  que  dóna  inici  al  treball  pel  col·lectiu  “Aprendre  entre 
generacions”. Infants i avis aniran fins al mercat a comprar esmorzar per compartir. 

2. FESTA MAJOR DE LA SÍNIA

El proper divendres 3 d’octubre celebrem la Festa Major de la Sínia. Durant la primera part del 
matí els infants mostraran part del treball fet a les aules i a la tarda compartirem la festa amb 
diferents entitats de la vila: Colla de geganters de Molins de Rei, Esbart Dansaire de Molins de 
Rei, Grallers de Molins de Rei, Agrupació Folklòrica de Molins de Rei, i Colla de Diables Infantil 
de Molins de Rei, l’Agrupa.
I per acabar la festa, ball amb el Matxu.
Per  totes  aquestes  activitats  és  necessari  que  els  infants  portin  la  vestimenta  idònia  per 
participar i fer lluir al màxim el seu treball.
Per tant, cal que el divendres 3 al matí vinguin vestits amb aquesta indumentària:

GRUPS ROBA QUE HAN DE PORTAR EL DIA DE FESTA MAJOR

P5 PANTALONS FOSCOS I SAMARRETA BLANCA

1r ROBA I CALÇAT ESPORTIU

2n HAN D’ANAR VESTITS VERMELLS I NEGRES (o bé tots vermells, o  bé tots 
negres, samarreta i pantalons, o bé combinant aquests dos colors).

3r PANTALONS FOSCOS I SAMARRETA BLANCA

4t PANTALONS FOSCOS I SAMARRETA BLANCA

5è PANTALONS FOSCOS I SAMARRETA BLANCA

6è PANTALONS FOSCOS I SAMARRETA BLANCA

Al web de l'escola i  en l'adjunt  del  correu us fem arribar  el  programa de Festa Major de 
l'escola que han elaborat els infants de 6è.
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 3.  INICI  DE  L’ACTIVITAT  DE  PISCINA  PER  ALS  INFANTS  DE  1r  i  2n  I  DEMANDA 
D’ACOMPANYANTS VOLUNTARIS.

Us recordem que dins l’horari lectiu els infants de 1r i 2n complementen el treball físic i corporal  
amb l’activitat  de piscina.  Aquesta començarà el proper dilluns 6 amb els infants de 1r i  el 
dimarts 7 amb els infants de 2n.
Per portar a terme aquesta activitat ens cal el suport de familiars per acompanyar els infants en 
el trajecte que va de l’escola a la piscina i de la piscina a l’escola, i donar un cop de mà en els 
infants  en allò  que  les  mestres  trobin  necessari.  El  desplaçament  fins  la  piscina  és  amb 
autobús.
És important que tothom que d’alguna manera s’ho pugui organitzar es posi en contacte amb 
nosaltres per apuntar-se i poder fer aquests suports. 

4. PREVISIÓ DE PLACES PEL CURS 2015-16

En el darrer full informatiu vam fer-vos arribar la demanda de l’Ajuntament de previsió de places 
pel curs 2015-16. En la informació que us vam fer arribar hi havia un error. El que us demanem 
és el nom dels infants nascuts el 2012 i no els del 2011 com havíem posat en la informació 
anterior. Recordeu qui no ho hagi fet d’omplir el formulari.
Disculpeu les molèsties.

5.  DEMANDA  DE  VOLUNTARIS  PER  DONAR  SUPORT  A  DIVERSES  ACTIVITATS  DE 
L’ESCOLA.

DIJOUS TARDA BIBLIOTECA

La biblioteca és un espai molt viu de l’escola i on la gestió del préstec suposa molta feina. Des 
de l’escola anem assumint aquesta tasca, però és important i necessari un cop a la setmana 
tenir un suport extraordinari. Ja fa un parell d’anys que els dijous a la tarda vénen famílies a 
donar un cop de mà en aquestes tasques de gestió. Per tant us convidem a tothom que en 
tingui ganes i pugui vingui a fer aquesta tasca compartida de gestió de biblioteca els dijous 
a la tarda.

TREBALL PEL COL·LECTIU

El Treball pel Col·lectiu és un projecte de centre on es realitzen  tasques destinades al col·lectiu 
de l’escola.  En aquest projecte treballem  amb  els infants per tal que  esdevinguin  persones 
crítiques, responsables i implicades en el seu entorn.
De  totes  les  activitats  que  portem  a  terme  n'hi  ha algunes  que  requereixen  més 
acompanyament dels infants que d’altres.  Per fer aquest suport ens agradaria poder comptar 

3



amb vosaltres. Segur que pares, mares, avis i àvies teniu habilitats i coneixements diversos en 
el tema de jardineria, hort i manteniment i cura de bicicletes. 

Per fer aquest suport amb els infants hauria de ser dins d’aquestes  franges horàries, les que 
estant destinades a fer el Treball pel Col·lectiu:

● Jardiners-> divendres de 11’30 a 12’30h
● Hort i Espai Mediterrani-> dijous de 11’30 a 12’30h
● Manteniment i taller de bicicletes-> dilluns 11’30 a 12’30h

6. PROGRAMA DE SALUT

Dins  el  programa del  Departament  de  Salut  de  la  Generalitat  està  previst  administrar  les 
vacunes segons el calendari de vacunacions vigent als infants que vosaltres autoritzeu. 
Al llarg del curs vindran a l'escola infermeres del CAP per tal de fer aquesta tasca.
L'Ajuntament  us  farà  arribar  la  carta  de  la  Regidoria  de  Salut  i  l'autorització  pertinent.  De 
moment, i per poder preveure les dosis de vacunes, l'Ajuntament ens demana les fotocòpies 
del carnet de vacunes dels alumnes de 6è com a molt tard fins del dimarts 7 d'octubre.
Us  adjuntem també una carta del Departament de Salut on s'exposa el calendari  vigent de 
vacunes i l'objectiu de la campanya de salut.
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