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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

2n-> Divendres 30 de setembre, matí. Clínica Molins de Rei. En motiu de la celebració
del dia internacional de la gent gran els infants de 2n acompanyaran aquesta jornada amb
els avis de la clínica i l’hospital de dia.
P4-> Dimarts 4 d’octubre, matí. Sala gòtica de Molins de Rei. En el marc del projecte de
la Festa Major els infants de P4 aniran a visitar el gegants de la Vila.
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2. INICI DE L'ACTIVITAT DE PISCINA

Els infants de 1r i 2n complementen les sessions d'activitat corporal que fan a l'escola amb
l'activitat de piscina.
Us recordem que el proper dilluns 3 i dimarts 4 d’octubre s'iniciarà l’activitat de piscina.
El trasllat es farà en autocar a les 10:45h i a les 12:30h estarem ja de tornada a l’escola.
Per  tal  de  garantir  el  bon  funcionament  de  l’activitat,  cada  dilluns  necessitarem  2
acompanyants per poder fer el trasllat i per ajudar als infants en aquelles petites coses
que la seva pròpia autonomia encara no els permet, com ara eixugar els cabells.
Per poder portar un control  dels acompanyants cal  que us dirigiu a consergeria o que
truqueu per telèfon a l’escola per apuntar-vos.

El material necessari per fer l’activitat de piscina és:
● Casquet de piscina

● Banyador 

● Xancletes 

● Tovallola 

● Ulleres (opcional)
Cal que tot vagi ben marcat per evitar pèrdues.

Important: El dia de piscina és necessari que l'esmorzar de l'escola sigui molt lleuger i pel
contrari a casa els infants hagin fet un bon àpat. Recomanem per aquest dia una fruita.

3.  HORARIS I DIES D'ENTREVISTES DELS TUTORS

Us fem arribar les hores que els tutors tenen assignades per poder atendre les entrevistes
amb les famílies. Els tutors tenen penjada a l'aula una graella amb els dies disponibles per
poder-vos atendre. Vosaltres mateixos us podeu anar apuntant tenint en compte la vostra
disponibilitat i les hores i els dies previstos per part dels docents per fer entrevistes.
Recordeu que l'escola pot fer justificants de la vostra assistència a la reunió per la feina si
ho necessiteu.

NIVELL HORARI I DIES D’ENTREVISTES

P3 VERD ISABEL TRUJILLO -> Dijous a partir de les 12:30h

P3 TARONJA BERTA ANDUCAS-> Dijous a partir de les 12:30h
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P4 VERMELL RAQUEL ROCA-> Dijous a partir de les 12:30h

P4 LILA LAURA FONTANET-> Dijous a partir de les 12:30h

P5 BLAU LOURDES CEPERO-> Dijous a partir de les 12:30h

P5 GROC PATRICIA ORTIZ-> Dijous a partir de les 12:30h

1r PUIG MADRONA CLARA CERVELLÓ->Dijous a partir de les 12:30h

1r PUIG D’OLORDA TONI LÒPEZ-> Dijous a partir de les 12:30h

2n LA MORELLA MONTSE PINO-> Dijous a partir de les 12:30h

2n PUIG LES AGULLES ANNA ZAMORA-> Dimecres a partir de 15:45h

3r LA MOLA SANDRA GARCIA-> Dijous a partir de les 12:30h

3r EL MONTCAU ESTHER BORRUEY->Dijous a partir de les 12:30h

4t CAVALL BERNAT ENRIC FERRÉS-> Dijous a partir de les 12:30h

4t ST. JERONI MARIA SABATER-> Dijous a partir de les 12:30h

5è EL MATAGALLS MIREIA RAVENTÓS-> Dimarts a 15h

5è EL TURÓ DE L’HOME ROSA BÒDALO-> Dijous a partir de les 12:30h

5è LES AGULLES SANDRA ROJO-> Dijous a partir de les 12:30h

6è ELS ENCANTATS ORIOL FONTANALS-> Dijous a partir de les 12:30h

6è LES AGULLES D’AMITGES ORIOL MORILLO-> Dijous a partir de les 12:30h

4. CALENDARI DE LES REUNIONS DE FAMÍLIES
 
Per tal que tothom es pugui anar organitzant us fem arribar les dates de les reunions dels
diferents nivells. Aquestes reunions es faran a les 17.30 h.
Recordeu que per a aquestes trobades, l’AMPA organitza el servei d’acollida dels infants
per les famílies que en vulguin fer ús. A través dels grups de What’s App de cada nivell, es
farà un formulari amb les indicacions necessàries

NIVELL PANIFICACIÓ DE LES REUNIONS 
HORARI D’INICI DE LES REUNIONS 17’30h

P3  DIMECRES 2 DE NOVEMBRE

P4 DIJOUS 20 D’OCTUBRE

P5 DIJOUS 6 D’OCTUBRE
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PRIMER DIMARTS 4 D’OCTUBRE

SEGON DIMECRES 5 D’OCTUBRE

TERCER DIJOUS 13 D'OCTUBRE

QUART DIMECRES 19 D’OCTUBRE

CINQUÈ DIMARTS 18 D’OCTUBRE

SISÈ DIMARTS 3 D’OCTUBRE

5. SESSIÓ DE PSICOMOTRICITAT COMPARTIDA AMB LES FAMÍLIES DE P3

Us convidem a totes les famílies de P3 que els dies 9 i 16  de novembre us reserveu la
tarda de 15’15 a 16:30 per compartir un sessió de psicomotricitat amb els vostres fills/es.
Els  dimecres 9  ho faran els infants de la classe dels verds  i el dimecres 16  els de la
classe dels grocs.
El dia de la reunió de famílies  us acabaran d’explicar com es desenvoluparà la sessió de
psicomotricitat però us ho fem saber una mica abans per si us ajuda a organitzar-vos la
vostra agenda.
Molt important, per qüestions d’espai  només pot assistir una persona de la família del
nen o la nena i durant l’activitat no es poden fer fotografies ni gravacions amb els mòbil,
les tutores faran un recull fotogràfic de la sessió per tal que ho pugueu compartir amb els
vostres fills/es en un altre moment. 

6. RESULTATS DE L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CURS PASSAT

Amb la voluntat de conèixer l’opinió de les famílies d’algunes de les activitats de l’escola
que per a nosaltres tenen un pes rellevant, més els canvis que vam introduir el curs passat
en algunes aspectes com els Espais d’Aprenentatge i els informes. Vam creure important
elaborar una enquesta que ens servís  per recollir la vostra opinió. 
Un cop recollits els resultats de l’enquesta creiem que és important compartir-la amb tots
vosaltres. 
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7. COMISSIÓ DE BIBLIOTECA

La Comissió de Biblioteca ha arrencat ja el nou curs 16-17 i us informen de que ja tenim
uns quants lots de llibres preparats per folrar.
 Anirem tenint més a mesura que avanci el curs i és per això que, si esteu interessats a
posar  el  vostre  granet  de  sorra,  ens  ho  podeu  comunicar  a  través  d'aquest  correu:
bibliotecalasinia@gmail.com
Feu constar en el mateix el nom del mare/pare o adult responsable, curs on voleu que us
deixem el lot i nom del vostres fills/filles. 
Elaborarem un llistat on, a mesura que anem fent lots, us els anirem deixant a les aules
que ens hagueu indicat. 
Una vegada folrats, els podreu tornar o bé a l'aula dels vostres fills o bé a la biblioteca en
la mateixa bossa on es va fer l’entrega, en la que hi haurà grapat un paperet amb les
vostres  dades,  per  facilitar  el  control  d’entrega  i  retorn  dels  lots.
Recordar-vos també que tots els divendres de 15 a 16.30h, la biblioteca està oberta a tot
aquell que vulgui donar un cop de mà fent petites feines per al seu bon funcionament.
Agraïm per avançat la vostra col·laboració.

8. NOVETATS AL WEB

1. Crònica del primer dia-> 6è Matagalls
2. Dinàmica del primer dia-> 6è Les agulles d’Amitges
3. Extraescolars d’anglès i piscina
4. Novetats del menjador
5. Resultats de l’enquesta de satisfacció del curs passat
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