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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

4t→ dimecres 19 d’octubre, tot el dia. Barcelona. Els infants de 4t aniran al Liceu a gaudir 
de l’espectacle Aria Kadabra. Un espectacle fascinant d’il·lusionisme en què Figaro serà 
encantat per les bruixes de Macbeth i haurà de recórrer la temporada d’òpera 2016/17 del 
Liceu, amb obres com Elektra, Rigoletto, Don Giovanni. Els infants sortiran de l’escola a Peu 
aniran i tornaran a Barcelona  amb tren. Dinaran a un parc proper al teatre. Els infants que 
no tenen pícnic del menjador han de portar el dinar. 

3r→ dijous 20 d’octubre, matí. Molins de Rei. Els infants estan realitzant un projecte per a 
conèixer Molins de Rei. La sortida els servirà per a realitzar els recorreguts que ells han 
planificat sobre els plànols i conèixer alguns dels edificis més emblemàtics. 

P5→ dilluns 24 d’octubre, tot el dia. Barcelona. Teatre Tantarantana. Acluca els ulls. 
Una nit, la Violeta veu sortit una melodia per la finestra i, valenta, decideix anar-la a buscar... 
Acluca els ulls és un concert teatralitzat a on entre músics i actors us explicarem un conte.  
Amb el teatre i la música en directe us endinsareu en un viatge que travessa la nit, ens 
tranquil·litza la por i desperta les emocions i tots el sentits.
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http://www.liceubarcelona.cat/temporada-16-17/el-petit-liceu-familiar/aria-kadabra/presentacio.html?gclid=CLnI3Lu22s8CFdU_GwodPM4MWQ
http://www.tantarantana.com/index.php/ca/programacio/familiar/item/719-acluca-els-ulls-el-meravellos-viatge-de-la-violeta-i-en-parpelles#.WADi7fmLTcs


5è→ del dimarts 25 al divendres 28. Colònies a l’Escala. Alberg d’Empúries.  Colònies 
vora el mar. Unes colònies que els permetrà combinar cultura, lleure i natura. Coneixeran de 
primera mà les ruïnes de les ciutats gregues i romanes d’Empúries, tastaran l’aigua del mar 
i descobriran el funcionament de l’ecosistema dunar. 

6è→ dijous 27 d’octubre, tot el dia. Colònia Güell. Sortida per iniciar el treball pel col·lectiu 
amb els avis de l’hospital de dia. S’endinsaran conjuntament a descobrir el passat industrial 
i modernista de la colònia. Les vivències dels avis els ajudaran a reviure aquella època. 

1r→ divendres 28 d’octubre, tot el dia. Sortida al Puig Madrona i al Puig d’Olorda. 
Els infants de 1r coronaran la seva primera muntanya. Cada grup anirà caminant des d’un 
lloc proper al cim de la seva muntanya, Puig Madrona, Puig d’Olorda. Un cop fet el cim 
dinaran a una zona propera i jugaran una estoneta 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. 

2. ROBA PERDUDA
En un dels  espais  de consergeria tenim recollits  els  objectes perduts,  si  trobeu a faltar 
alguna cosa, acudiu amb els vostres fills/es a aquest espai per revisar si es troba allà. De 
totes maneres seria interessant que treballeu amb els vostres fills la importància de tenir 
cura dels seus objectes personals. 
A l’escola, al llarg dels dies s’acumula molta roba, bossetes d’esmorzar, carmanyoles… .Tot 
el que tenim acumulat fins a dia d’avui la deixarem fins el divendres 21 d’octubre perquè 
pugueu revisar si teniu alguna cosa que us pertany. A partir d’aquesta data tot el que no 
s’hagi recollit ho donarem a Solidança.

3. ENQUESTA FESTA DE FINAL DE CURS

Des de la Comissió de Festes de l'AMPA volem conèixer la vostra opinió en referència a la 
Festa de Fi de Curs que s'organitza cada any a l’escola. És per això que volem fer-vos 
arribar aquesta petita enquesta de consulta per intentar apropar la festa a totes les famílies 
en  tot  allò  que  sigui  possible.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGikW6Ku8AjAp-
wYTFLRZ4TB4hfH7f0zTYxi1BYs7_4-VlGA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGikW6Ku8AjAp-wYTFLRZ4TB4hfH7f0zTYxi1BYs7_4-VlGA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGikW6Ku8AjAp-wYTFLRZ4TB4hfH7f0zTYxi1BYs7_4-VlGA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


4. ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA

Ja iniciats el curs i l’activitat de l’AMPA, es va proposar data, en la primera reunió de Junta, 
per  celebrar  l’Assemblea  General  d’inici  d’aquest  curs.  La  convocatòria  és  pel  proper 
dimecres, 16 de novembre. 

Si voleu fer-nos arribar alguna proposta, ho podeu fer a través dels vostres delegats de 
classe per tal de poder elaborar l’Ordre del Dia entre tots. 
En el proper full informatiu us farem arribar l'ordre del dia.

Com sempre, l’Assemblea és un espai obert a tothom

Com sempre, us esperem a tots. 

5. ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

Cada dos anys es celebren les eleccions als Consells Escolars de Centre. Aquest any, el 
procés està al caure i per això, volem fer-vos partícips de la importància d ‘aquest òrgan de 
participació  on  tots  els  sectors  de  la  comunitat  educativa  estan  representats.  El  sector 
famílies representa un terç de la composició global del Consell Escolar i la formen pares i 
mares de l’escola.

El Consell  Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el  govern del 
centre i té entre d’altres les funcions les de:
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres 
cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 
resultats.
d) Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions corresponents.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.

I sobretot és un espai més per compartir el projecte de centre on famílies i docents podem 
treball plegats per engrandir en nostre projecte tot tot fent xarxa.

El procés electoral s'efectua per renovar la meitat dels membres de cadascun dels sectors 
que formen els consells escolars. Les dates habituals del procés electoral acostumen a ser 
aquestes:

Inici del procés: 7 de novembre de 2016

Constitució de les meses electorals: abans del dia 16 de novembre de 2016
Votacions: entre els dies 28 de novembre i el 2 de desembre, ambdós inclosos
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Constitució del consell escolar: abans del 22 de desembre del 2016.
  
Tenim la voluntat, igual que els darrers anys, de poder fer les votacions amb propostes de 
diferents candidats, és per això que us animem a participar en aquest procés de presentació 
de candidatures.
Per això a totes aquelles persones que tingueu ganes de participar us animem a que ens 
feu arribar la vostra candidatura a través del correu electrònic de  l’escola:

● Un fotografia  vostra  amb el  vostre  fill/a  per  tal  que totes  les  famílies  us  puguin 
identificar

● Una breu presentació vostra 
● Una breu exposició dels motius per els quals teniu ganes de formar part del Consell 

Escolar

6. PREVISIÓ DE GERMANS DE CARA EL PROPER CURS 2017-18

Ens agradaria tenir  una previsió de quantes places de P3 hauran de ser ocupades per 
infants  que  ja  tenen  germans/es  al  centre.  Per  això,  us  demanem  que  notifiqueu  a 
secretaria, si és el vostre cas, el nom del vostre fill/a que l’any que ve s’incorporarà a escola.
Us agrairíem una resposta,  com a molt  tard,  divendres dia 18 de novembre.  Per fer  la 
comunicació  ompliu  la  part  baixa  d’ aquest  full i  retorneu-lo  a  secretaria  en  el  termini 
previst.

7. NOVETATS AL WEB
1. Ja estem a segon
2. 4t->Comencem el nou curs
3. 6è-> Espais d’Aprenentatge
4. 6è->Espai de música
5. 6è-> Pregó de festa major
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http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins4/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins2/
http://blocs.xtec.cat/lasiniafullinformatiu/files/2016/10/Carta-Fam%C3%ADlies-previsi%C3%B3-places-de-P3-2.pdf

