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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

2n→ divendres 7 de novembre, tot el dia. Sortida al massís del Garraf. Els grups de 2n faran 
una excursió pel Parc Natural del Garraf, pujaran a la Morella i el Puig de les Agulles i des 
d’allà tindran una panoràmica del litoral mediterrani. Els que no mengin pícnic del servei de 
menjador han de portar dinar. Recordeu de portar un calçat adequat per caminar.

1r→ divendres  7  de  novembre,  tot  el  dia.  Els  infants  de  1r  coronaran  la  seva  primera 
muntanya. Cada grup anirà caminant des d’un lloc proper al cim de la seva muntanya, 1rA Puig 
Madrona, 1rB Puig d’Olorda. Un cop fet el cim dinaran a una zona propera i jugaran una estona 
abans de tornar a l’escola.  Els que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar 
dinar. Recordeu de portar un calçat adequat per caminar.

4t→ CANVI DE DATA dimarts 11 de novembre, tot el dia. Els infants de 4t van d’excursió al 
massís de Montserrat. Allà  tindran l’oportunitat  de  conèixer  la  muntanya des de diferents 
punts de vista, pujaran amb el funicular de St Joan i s’aproximaran al Cavall Bernat i pujaran a 
Sant Jeroni. 
Ens trobarem al carrer de les Sínies  a ¾ de 9h i tornarem cap a les 5 aproximadament.  Els 
infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Recordeu de portar un 
calçat adequat per caminar.

Educació  Infantil→ divendres  14  de  novembre. Parc  de Torreblanca.  Els  infants  de P3 
tornaran a dinar a l'escola i els de P4 i P5 es quedaran a dinar al parc i tornaran a la tarda.  
Aquesta sortida afavoreix la interrelació dels infants de tot el cicle. Cada any es va a un parc 
amb diferents característiques. Aquest, any és un parc urbà.
Els  infants de P4 i  P5 que no mengin  pícnic  del  servei  de menjador  han de portar  dinar.  
Recordeu portar gorra pel sol i roba còmode per jugar. 

2. INFORMACIONS DEL SERVEI DE MENJADOR

L’empresa que porta el servei de menjador ha fet arribar informacions diverses sobre el servei a 
les famílies que van proporcionar un correu electrònic de contacte en la inscripció.
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Concretament, a final de setembre es va enviar informació sobre la incorporació d’aliments 
ecològics en els menús dels infants (llegums i arròs) i a l’octubre es va enviar informació sobre 
la nova intranet del servei de menjador que permet fer un seguiment del rebut del servei.

Al blog de l’AMPA del web de l’escola podeu trobar la informació sobre aquesta intranet, per si 
hi esteu interessats i no heu rebut el correu: Intranet     del     servei     de     menjador  .

3. VI JORNADA DE BRICOLATGE LA SÍNIA 2014

Un any més, la Jornada de bricolatge ja s’acosta. Aquest curs està encarada, sobretot, a fer 
tasques de manteniment, cal cuidar i mantenir en bon estat tot allò que hem anat creant. Tot i 
que sempre ens fa il·lusió CREAR quelcom de nou...  Així  que vorem si ens espera alguna 
novetat! Tot seguit, adjuntem el formulari per a que us pugueu apuntar a aquell tipus de tasca 
que més us vingui de gust i com no… al dinar!

Entre tots, la fem i la millorem!

https://docs.google.com/forms/d/1TUOM0iBNYKFqTqwhy5KF8syvCXNvo5Pswa-
Bf7h7j4Y/viewform?usp=send_form

4. RECULLS FOTOGRÀFICS DELS DEU ANYS D’HISTÒRIA

La feina feta per la comissió de l’exposició del desè aniversari ha permès documentar molt bé 
el camí que ha anat fent l’escola al llarg de la seva història. Bona part del material elaborat per 
aquesta ocasió serà reubicat de forma permanent en algun dels espais de l’escola, ja siguin 
espais físics o espais virtuals. Ja s’han penjat al web de l’escola els reculls gràfics de cada un 
dels cursos viscuts. 

Podeu visionar-los a l’apartat escola, història. A continuació us enllacem el recull del primer any 
d’escola, allà hi trobareu els següents. CURS   04/05  
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5. CANDIDATURES AL CONSELL ESCOLAR

Us fem arribar les tres primeres candidatures dels pares i mares de l’escola per a les eleccions 
del consell escolar que tindran lloc a finals de novembre. Teniu temps fins el proper 14 de 
novembre per fer-nos arribar més candidatures. Qui estigui interesat  ho ha de fer saber a 
través d'un escrit exposant els  motius per els quals teniu interès en presentar-vos I una 
fotografia vostra en el correu electònic de l'escola a8061610@xtec.cat.

Els dies previstos per les eleccions del Consell Escolar són el dimarts 25 de novembre de 
12:30h a12:45h I de 16:15 – 17h I el divendres 28 de novembre de 8:30h a 9:30h I de 16:15 a 
17h.

CANDIDATURES:

Abigail Alonso 

mare de: Rubén (5è), David (2n), Daniel (P5) 

Sóc Abigail Alonso i des del primer dia que vaig entrar a formar part d'aquesta Escola com a 
mare, hi ha una frase que m'ha agradat molt ... ENTRE TOTS LA FEM.
Sempre he intentat col·laborar en la mesura de les meves possibilitats. Primer assistint a les 
reunions mensuals de la junta de l'AMPA i poc després com a membre compromès de la junta 
durant 4 anys fent les tasques de tresorera. Ara se'm dóna la possibilitat de poder formar part 
d'un altre òrgan representatiu de l'escola com és el Consell Escolar i m'agradaria poder aportar 
el meu granet de sorra així com també aprendre moltes coses d'aquest col·lectiu del qual en 
formem part: l'escola la Sínia. Ara em toca demanar-vos el vostre vot perquè... Entre tots la 
fem! 
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Oscar López Garín

Edat: 37 anys
pare de: Màxim  de 3r I  Aroa   de1r 

M'agradaria formar part d'aquest òrgan de decisió de l'escola format per un equip humà que 
s'esforça cada dia, amb els recursos cada vegada més escassos, en l'educació dels nostres 
fills que són,  en definitiva, la societat de demà.

.

Sílvia Liras Garcia

   mare de: Esther  P5

Sóc la Silvia Liras García, mare d'Esther Cabrera Liras de P5A- Liles. Actualment i des de fa 7 
anys, treballo a l'Hospital de Sant Pau com a administrativa de RRHH-Planificació d'Infermeria. 
Sóc  Diplomada  en  Turisme  amb  un  Executive  Programme  ESADE  en  Direcció  i  Gestió 
d'Empreses Turístiques. Crec en el projecte de la nostra escola, on la meva filla aprèn a diari i 
es desenvolupa com a persona. I també crec que la participació i implicació de tots, famílies, 
escolars i mestres, és important per aconseguir assolir i millorar l'educació dels nostres fills, 
sempre en un marc d'entesa i de cooperació.

5


