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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES 

6è→ Al dimarts 14 al  divendres 17 de març. Colònies al Camp d’Aprenentatge de les
Valls d’Aneu, a Esterri d’Àneu, on tindran l’oportunitat de conèixer de ben a prop els pics
que donen lloc a les seves aules. Ja s’ha  enviat el dossier informatiu de les colònies a les
famílies de 6è. 

3r→ De dimecres 15 a divendres 17 de març, colònies al Mas Colltort.. Aquest any els
de tercer provaran una nova experiència. Aniran a un Mas a viure en primera persona el
procés  de  transformació  dels  aliments,  les  feines  de  cura  i  alimentació  del  bestiar,  i
s’aproximaran a l’apicultura. Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han
de portar dinar. També s’ha enviat dossier informatiu a les famílies. 

1r→  dijous 16  de març, tot el dia .  Museu d’Art Contemporani de Barcelona MACBA.
Els  infants  visitaran  obres  significatives  de  l’exposició  permanent  que  els  permetran
acostar-se de forma vivencial a l’art contemporani. Els infants que no mengin pícnic del
servei  de menjador  han de portar  dinar.  Recordeu de portar  un calçat  adequat  per  a



caminar. L’activitat al museu comença a les 10’00, per això es trobaran a les 9’00 al carrer
de Les Sínies per sortir puntuals.

2. PLA EDUCATIU DE VILA

Un Projecte educatiu de vila,  és un projecte que liderat pels governs locals,  busca el
compromís  ciutadà  amb  l'educació.  Una  educació  entesa  com  un  procés  permanent
d'aprenentatge, al llarg de tota la vida, i que per tant va més enllà de l'escola.

És un instrument que ajuda a definir el model de poble que es vol i els valors que el
sustenten,  a  concretar-ne  accions  i  a  establir  les  complicitats  necessàries  entre
administracions i ciutadania per tirar-lo endavant. 

El  Pla  Educatiu  de  Vila  busca  estratègies  per  a  que  les  administracions,  els  centres
escolars, les famílies i la comunitat educativa sencera treballin conjuntament per a millorar
l'escolaritat d'infants i adolescents, l'accés equitatiu a un ús socialitzador i educatiu del seu
temps lliure, una educació adequada i permanent per a tota la ciutadania

Molins de Rei ha encetat  aquest treball  i el 18 de març, a la Federació Obrera es farà la
presentació del Pla Educatiu de Vila.

Us  animem a participar-hi  de  forma activa,  és  una  oportunitat  interessant  perquè els
diferents agents de la comunitat educativa puguem dissenyar plegats el que volum per els
nostres infants i joves de Molins de Rei.

 Per poder assistir-hi us heu  d’inscriure enviant la butlleta d’incripció que us adjuntarem
com  a  adjunt  en  el  mateix  correu,  i  fer-lo  arribar  via  correu  elèctronic  a
educacio@molinsderei.cat , o presencialment a l’OAC o Ca n’Ametller. 

 

3. JORNADA DE BRICOLATGE

El dissabte 25 de març, ens trobarem de nou a l’escola per a portar a terme tasques de
manteniment i millora dels espais i de creació de nous. És un moment de trobada informal
on podem treballar, petar la xerrada i gaudir de la companyia de famílies, docents i infants,
i alhora participar en la transformació i millora de l’escola. Un matí per a veure i viure
l’escola des d’una altra mirada, treballant tota la comunitat  educativa plegats per a tenir
uns espais més bons que acompanyin el creixement personal dels infants de l’escola.



Un cop acabada la feina, i com ja és tradicional, hi haurà la possibilitat de dinar tots junts
al  menjador  de  l’escola.  El  cost  per  persona  és  de  5  €.  En  el  mateix  formulari  de
distribució de tasques hi ha l’espai per apuntar-se al dinar de germanor. El termini màxim
per a apuntar-se al dinar és el divendres 10 de març.

Famílies, no us perdeu l’oportunitat de gaudir d’aquesta jornada i busqueu un forat en les
atapeïdes agendes d’aquest dissabte al matí.

US HI ESPEREM.

ENTRE TOTS LA FEM!!!

Us enviem el enllaç amb el formulari d’inscripció a la IX Jornada de Bricolatge 2017.

Aquest any us podreu apuntar als següents grups de treball:

1. MEC (mòduls emmagatzematge comú) a les aules de Primer fins a Sisè.

Com ja us hem avançat, aquest any treballarem la transformació d’una de les parets, a les
aules d’Educació Primària,  per  a  tirar-ho endavant  necessitem formar dotze  grups de
quatre adults cadascun. 

Dos dels  adults  han de transformar l’espai  actual  de la pica i  han de fer  tasques de
desmuntar,  serrar  i  tornar  a  muntar  les  peces.  Per  a  fer  aquesta  feina cal  una serra
caladora i, per tant, us demanem que les persones que assumiu aquestes tasques en
tingueu una i la porteu a la jornada. 

Els altres dos adults han de fer treballs de preparació de la paret: desmuntar prestatges,
pissarres o altres elements instal·lats, polir, massillar i pintar la superfície on s’ha de posar
la prestatgeria. Per a aquestes feines cal una màquina polidora i, per tant, us demanem
que si en teniu que la porteu a la jornada. 

Finalment, un cop acabades aquestes tasques, cal muntar els prestatges modulars (model
IVAR d’Ikea) i fixar-los a la paret. 

Per a les tasques de pintura o muntatge del prestatge, hem pensat que en cada grup hi
podran treballar un parell o tres d’infants que tinguin la capacitat de compartir aquestes
tasques amb els adults.

https://docs.google.com/a/xtec.cat/forms/d/e/1FAIpQLScsU7n9o_LGNDIvsCprLmvNJbRIFkvVqrdlJrsjC-GV1_RtHg/viewform?c=0&w=1


2. Taller de fabricació de propostes manipulatives per a treballar les matemàtiques.

Aquest curs,  el  claustre ha fet  un curs de matemàtiques manipulatives. Ens agradaria
compartir, en el marc de la jornada de bricolatge, algunes de les propostes que volem
oferir  als infants per  a treballar  continguts matemàtics.  Provarem les propostes i,  una
vegada hi  estem familiaritzats,  les replicarem. Bona part  de les tasques consistiran a
retallar,  plastificar,  fer  bossetes de roba,  preparar  paquets de material  divers,  realitzar
petites tasques de marqueteria… 

3. Muntatge del paviment de base per al rocòdrom.

Aquest  equip  ha  d’anivellar  la  superfície  de  terra  sota  el  tram de  paret  on  es  volen
instal·lar preses d’escalada de poca altura. També ha de fixar amb piquetes la catifa de
gespa  artificial.  Per  a  fer  aquestes  tasques  cal  alguna  aixada,  alguna  pala,  i  alguna
maceta; i es creu que amb quatre adults i, si es vol, l’ajuda d’alguns infants es pot dur a
terme.

El  rocòdrom  no  el  posarem  a  la  jornada  de  bricolatge  sinó  que  una  empresa
especialitzada durà a terme aquesta tasca.

4. Zona d'experimentació amb politges al pati.

Estem acabant de definir els treballs, materials, eines i persones necessàries per a fer-ne
les tasques.

5. Instal·lació de llums a les aules d'Educació Infantil. Aquests treballs caldrà muntar la
part de cablejat.

6. Arranjament de la taula de llum.

Cal un parell d’adults que vulguin arranjar la taula de llum.

7. Instal·lació de reg per als arbres del pati.

Aquest grup ha de fer un circuit de reg automàtic per als arbres del pati. Cal fer una rasa
per  a  enterrar  el  sistema  de  tubs  mitjançant  trilladora,  i  muntar  el  circuït  de  tubs  i
connectar-lo a la xarxa d’aigua. Calen aixades i pales, i entre sis i vuit adults.

8. Grup de costura.

Com en cada jornada de bricolatge, ens anirà molt bé disposar de mans disposades a
cosir. 



9. Servei d'acollida.

Aquest equip el formarà un grup de pares i mares, i si així ho desitja algun alumne, que
estiguin disposats a acompanyar els més petits de casa mentre els seus pares treballen
en altres equips.

Ja  queden pocs dies  pel  25  de març  i  creiem que encara  podem ser  molts  més en
aquesta jornada de bricolatge.

Animeu-vos i no us oblideu d’apuntar-vos, 25 de març al matí , jornada de bricolatge.

4. FESTA DE L’ESCOLA PÚBLICA DIUMENGE 5 DE MARÇ

Aquest equip ha de muntar entre quatre i sis llums al sostre de les aules d’infantil. Per 

Des de l’Assemblea Groga de Molins hem volgut reivindicar l’educació pública i celebrar,
amb tota la vila, l’orgull que tenim de formar-ne part. Per aquest motiu, hem organitzat una
festa per al proper diumenge, 5 de març, al pati del Palau.

La Festa començarà a les  11 del matí i  comptarà amb la
participació de diverses entitats de Molins que també han
volgut estar amb nosaltres i organitzar activitats: El Cuc, el
grup  de  percussió  infantil  de  Dimonis,  Diables,  Grallers,
Baketomba i la colla castellera Matossers.  

I,  com a espectacle  principal,  a les 12,  tindrem l’actuació
dels Ambäukatunàbia.  

Amb la Festa volem reivindicar el nostre profund arrelament a la vila i el paper fonamental 
que les escoles i instituts públics de Molins tenen per garantir la igualtat d’oportunitats a 
tots els infants, oferint una educació de qualitat. 
Per això,nosaltres triem la pública!! 



5. PREINSCRIPCIONS PEL CURS 2017-18

La propera setmana l’escola organitza la jornada de portes obertes per compartir amb les
famílies interessades el projecte de la Sínia, el dia previst és el dimarts 7 de març a a les
17:30h, exposarem els fonaments del projecte de l’escola, les dinàmiques i activitats que
portem a terme. Tota aquesta informació està recollida al web de l’escola. 

Hi ha hagut una petita modificació en la data de preinscripcions i el termini previst,  ja
oficialment és del dijous 23 de març al dimarts 4 d’abril i el nostre horari d’atenció al
públic per a rebre la documentació són tots els dies de 9 a 12:30 h i de 15 a 16:30 h. Per a
qualsevol altra informació podeu enviar un correu a esc-lasiniamolins@xtec.cat.

6. CAMPANYA NI UN PLAT BUIT

Ni un plat buit és una campanya que es duu a terme a Molins de Rei, l’objectiu de la qual
és  recollir  aliments  per  fer  arribar  a  les  famílies  desafavorides  socioeconòmicament.
Aquesta campanya es vehicula  a través de punts de recollida, i l’escola n’és un.

Així  que totes les persones que vulgueu participar podeu portar  aliments embassats i
dipositar-los a la caixa que trobareu a l’entrada de l’escola.

Aquest contenidor estarà a l’escola fins el 10 de març que la Creu Roja vindrà a recollir-
ho.

7. MOSTRA DE CINEMA INTERCULTURAL- MOST LIKELY TO SUCCED 28 de març

El dimarts 28 de març a les 19h, al Foment Cultural, es projectarà el documental  Most
Likely To  Succeed  ,  en  el  marc  de  la  Mostra  de  Cinema  de  Drets  Humans  i
Interculturalitat.

 https://vimeo.com/122502930

 

https://vimeo.com/122502930


Encara que el relat se situa en un institut de secundària, el documental permet aprofundir
en la definició d'escola avançada que posa en relleu la capacitat d'ensenyar i aprendre
de tota la comunitat educativa.  És un documental que no deixa indiferent i que posa
damunt la taula el debat, planteja dubtes, comparteix experiències…

És un documental molt interessant i que ajuda a reflexionar sobre els rols dels educadors i
dels infants i del paper que hi poden jugar cada un d’ells.

És una experiència molt interessant i us animem a participar-hi !

 

8. ADOPCIÓ DE CONILLS DE L’ESCOLA

Com ja sabeu a l’espai Mediterrani tenim galls,  gallines, tortugues i conills. Els conills
últimament han criat i tenim aproximadament vuit cries de conills, són petitons i bonics.
Abans de portar-los a una protectora ens ha semblat adient que us donem l’oportunitat a
les famílies de l’escola a adoptar-los.

A totes les persones  interessades passeu per consergeria per  a comunicar-ho.

9.PATI EDUCACIÓ PRIMÀRIA- DIJOUS PATINS ( ACORD CONSELL D’ESCOLA)

Des del consell d’escola d’infants s’han acordat dues noves dinàmiques a l’estona de pati.

D’una banda s’ha dotat la biblioteca amb uns quants jocs de taula que estan ubicats dins
la calaixera. Els infants a l’estona de pati poden jugar a jocs de taula sempre que a la
biblioteca hi hagi el docent de referència i sigui aquest qui els faci el préstec. 

De l’altra banda, i després d’una consulta als infants de 3r a 6è, es proposa fer una prova
de canvi d’activitat els dijous a la pista. A partir del proper  8 de març el dijous serà el dia
dels patins a la pista. Els infants podran portar els seus patins i a més els infants de 5è
trauran els patins de l’escola per a que també es puguin fer servir. 

10. NOVETATS AL WEB



1. Consignes a primer

2. Escoltem una conferència de la Guerra Civil a Molins de Rei

3. Visitem un refugi antiaeri de la Guerra Civil a Molins de Rei 

4. Fotos de la rua de Carnaval

5. Consignes de carnaval

http://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/2017/02/23/carnestoltes-consignes-dimecres/
http://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/2017/02/28/les-fotos-de-la-rua/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins5/2017/03/03/visitem-un-refugi-antiaeri-de-la-guerra-civil-espanyola/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins5/2017/03/03/escoltem-una-conferencia-de-la-guerra-civil-a-molins-de-rei/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/2017/03/03/consignes-a-primer/

