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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

6è→  dijous  1   de  desembre,matí.    Pavelló  poliesportiu  municipal.  Els  infants  de  5è
participen en el torneig d’handbol que organitzen les escoles de Molins. 

5è → divendres 2  de desembre, matí. Pavelló poliesportiu municipal. Els infants de 6è
participen en el torneig d’handbol que organitzen les escoles de Molins. 

1r→ dimecres 7 de desembre, tot el dia. Els infants de primer faran una nova sortida a
Collserola.  Aquesta vegada descobriran la  zona més propera  a Sant  Just  Desvern.  Els
infants que no mengin picnic del menjador,  han de portar dinar.    És important  que els
infants portin roba còmode i calçat adequat per caminar per la muntanya.

2. PARTICIPACIÓ EN EL SIMPOSI ESCOLA NOVA 21

El passat 23 i 24 de novembre l’escola  vam participar en el Simposi organitzat per Escola
Nova  21  junt  amb  l’UNESCO  i  l’OCDE  ,on  vam  tenir  el  plaer  de  compartir  sabers  i
experiències.  La sessió  inaugural  va  anar  a  càrrec  del  prof.  Federico  Mayor  Zaragoza,
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exdirector general de la UNESCO i president de la Fundación Cultura de Paz. La seves
paraules es podrien resumir en la necessitat de replantejar l’educació posar-la al servei del
bé comú, i que contraresti el discurs dominant sobre educació i desenvolupament.
El  matí  va  estar  dedicat  a  diverses  ponències  relacionades  amb  l’aprenentatge
competencial. A la tarda es van dur a terme tallers simultanis, tots entorn d’alguns d’aquests
quatre eixos: 

● el propòsit de l’educació
● pràctiques educatives avançades
● l’avaluació
● l’organització al servei de l’educació. 

Tots ells van estar conduïts experts en la matèria i docents de centres que ja havien avançat
en aquest aspecte.
L’endemà al matí es van presentar breument les conclusions dels grups de treball. Al migdia
les ponències van tractar de l’avaluació: noves eines i mesures per captar la complexitat de
l’aprenentatge. Les de la tarda van estar encarades a la manera com les administracions
poden impulsar el canvi educatiu.
La  consellera  d’Ensenyament  va  cloure  l’acte,  qui  es  va  comprometre  a  recollir  les
conclusions  del  simposi  quan  estiguin  elaborades,  pròximament,  per  fer-les  arribar  al
Consell Escolar de Catalunya.
Aquí podeu consultar amb més detall el que es va tractar en el simposi.

3. ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

El dimecres 30 de 8:30 a 9:15 i  el  divendres 2 de desembre de 16:15 i  fins les 16:45
celebraran les eleccions al consell escolar. 

Les persones que es presenten són el Jordi, la Lorena i el Toni. Us fem arribar les seves
presentacions per  tal  que els  conegueu i  decidiu els  vostres vots.  A les  paperetes que
trobareu el dia de les eleccions s’han de marcar dos dels tres candidats:
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http://www.fbofill.cat/sites/default/files/Simposi%20sobre%20canvi%20educatiu_221116.pdf


Agraïm  públicament  la  presentació  del  Toni,  la  Lorena  i  el  Jordi  que  s’han  llençat  a
formalitzar les seves candidatures amb la voluntat de formar part del Consell Escolar i de
mica en mica anar engrandint dia a dia la xarxa de Sínia. Gràcies a tots tres!  

4. NOVETATS AL WEB

1. Sisè->article: arts escèniques
2. P4-> Els gegants
3. P3-> Psico amb família
4. Sisè-> article: Les vacunes
5. Cinquè-> article: Fer safareig
6. Puig d’Olorda-> Hem fet el cim
7. Cinquè-> Ens presentem
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http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins5/2016/11/14/ens-presentem/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/2016/11/25/hem-fet-el-cim/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins5/2016/11/25/inici-de-curs-fem-safareig/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/2016/11/22/les-vacunes/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/2016/11/18/psico-en-familia/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2016/11/18/sortida-gegants/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/2016/11/17/arts-esceniques-2/


8. P4-> Els primers dies de P4
9. P3-> Foto sortida amb  el Camell
10. P3-> Foto sortida amb el  Camell
11. P3-> Ens preparem pel corre-cuita del Camell
12. P3-> Festa major de La Sínia- El corre-cuita del Camell
13. La Mola-> Descobrint el nostre cim
14. El Montcau-> Descobrint el nostre cim
15. Sisè->petites composicions musicals
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http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/files/2016/11/CAMELL-P3B.jpg
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/files/2016/11/CAMELLP3-A.jpg
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2016/11/14/els-primers-dies-a-p4/

