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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

5è→ dijous 27 d’abril, matí. Sant Feliu de LLobregat. Trobada dels 6ès de les escoles de
Molins de Rei per a compatir una jornada de pràctica de l’atletisme, disciplina  que han
treballat a l’educació física. Arribaran a les 13h. 

6è  → divendres  28  d’abril,  matí.  Sant  Feliu  de  Llobregat.  Trobada  dels  6ès  de  les
escoles de Molins de Rei per a compatir una jornada de pràctica de l’atletisme, disciplina
que han treballat a l’educació física. Arribaran a les 13h. 

1rA i 2nB→ divendres 28 d’abril. Barcelona. Fins a les 13h. Farem una sortida al Teatre
del Rei de La Màgia a Barcelona. Allà podrem visitar el museu, veure un espectacle de
màgia i aprendre un joc de mans. Anirem en tren i la tornada la farem en autocar.  Sortirem
molt puntuals a les 9:00 i ens trobarem fora de l'escola, al carrer de Les Sínies. 



4t→  del  2 al 5 de maig. Colònies al Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà, casa de la
Sala,  la Pobla de Lillet.  Tindran l’oportunitat  de conèixer la dinàmica del curs alt  del  riu
Llobregat de ben a prop. Ens trobarem el dimarts 2 a les 9’00 a la porta del carrer de Les
Sínies. Per al primer dia cal portar calçat adequat per a caminar i aigua suficient. Els infants
que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Les famílies de 4t   ja han
rebut  també per correu electrònic el dossier informatiu.

2. COMISSIÓ PEDAGÒGICA

En  el  darrer  full  informatiu  ja  us  informàvem  que  la  comissió  pedagògica  està  activa
preparant  un taller  per el proper  26 de maig de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda   per a
treballar, l’atenció la motivació i l’emoció. Aquest és  el tema que més interès va suscitar
després de la xerrada inicial  sobre neuroeducació que es va fer el passat mes de gener. 

En aquesta ocasió es plantejarà una dinàmica de treball  en un format més proper, serà un
taller de vivencial i participatiu dinamitzat per les persones que formen part de la comissió
pedagògica. Es tracta que la dinàmica ens permeti establir un diàleg que ens ajudi en la
construcció de nou coneixement i ens enriqueixi a tots els participants. Els tallers comptaran
amb un màxim de 20 participants. Es podran fer tants grups com la comissió pedagògica
sigui capaç de dinamitzar en un mateix moment en espais diferents de l’escola.

Per a participar al taller cal que ompliu el formulari  d’inscripció que us enllacem amb les
vostres dades i indiqueu si fareu ús del servei d’acolliment dels infants. En aquesta ocasió, i
degut a les dificultats de previsió d’aquest servei de les darreres convocatòries,  el servei
d’acolliment tindrà un cost de 2€ per infant. El formulari estarà actiu fins el dia 12 de maig, o
fins al moment que s’assoleixi el nombre màxim de participants. 

Finalment i per anar fent boca us compartim l’enllaç a l’article del David Bueno: Què és la
motivació? Per què és tant important i com la podem potenciar? , que com bé suggereix el
títol ens aproxima a la motivació. Esperem que pugui contribuir a motivar-vos per venir a
participar als tallers!

3. DATES DE TANCAMENT PSICOMOTRICITAT 1 DE JUNY 1rA I 30 DE MAIG 1rB

Amb les primeres caloretes ja es comença a olorar el final de curs, i amb el final de curs ens
cal preveure tancaments d’etapes.
Els nens i nens de 1r han estat gaudint quatre anys de psicomotricitat. Ho han pogut viure
ells amb els mestres i els seus companys. Ara en el moment de tancar aquesta etapa per a
ells i creiem important que els infants ho puguin fer amb les seves famílies.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOPdfuUNcFybj2RGDCvY6sqkdB44oxrhzWUr_awO2q0N-ATw/viewform?usp=sf_link
http://criatures.ara.cat/blogs/el-cer-bell/Que-motivacio-tant-important-potenciar_6_1109349055.html
http://criatures.ara.cat/blogs/el-cer-bell/Que-motivacio-tant-important-potenciar_6_1109349055.html


Per això us fem arribar les dates per tal que us les pugueu reservar a les vostres agendes.
Les dates previstes és el dimarts 30 de maig el grup de 1rB i el dijous 1 de juny el grup de
1rA.
Per qüestions d’espai de la sala de psicomotricitat només pot assistir un adult per infant. 

4. PROJECTE DE TEATRE 3R I 4T

El teatre, amb totes les variants: joc dramàtic, l’improvització…és una eina fonamental per a
la formació integral els infants, i , per tant, també per a l’aprenentatge tant de la llengua com
de la comunicació i l’expressió oral. Per això tot i realitzar arts escèniques de 2n a 6è, a 3r i
4t volem seguir donant-li encar un impuls més i fer un treball intensiu per a representar una
obra de teatre. Amb aquest treball, volem treballar amb els infants l’èxit i la satisfacció de
l’esforç i del treball amb grup.
 Aquest  projecte que ja fa anys que estem portant a terme però des de fa dos anys  estem
fent petits canvis, ja que les obres de teatre les teníem emmarcades dins el projecte de
Carnaval.
Enguany, hem fet un canvi d’enfoc amb aquest projecte. Aquest any treballarem amb els
guions d’obres de teatre ja elaborats.  Hem fet  una selecció d’obres de teatre pensades
perquè les representin infants. Esperem que aquest canvi ens ajudi treballar encara més
tota la part més teatral de caracterització de personatges i de representació d’aquests.

Aviat començarem a treballar amb els infants, però us anunciem una data important, el dia
de la representació de l’obra. Aquest dia és el divendres 26 de maig a la tarda. Els infants
ja us aniran informant i ben aviat ja sabran els grups on aniran, l’obra que han de treballar i
el personatge que representen. Recordeu divendres 26 de maig.! No us ho perdeu. 

5.  GUIA DE LECTURA DE SANT JORDI

Com cada any us fem arribar guia de lectura.  Una selecció de llibres infantils  i  juvenils
elaborada a través del seminari de biblioques del Baix Llobregat. Esperem que us serveixi
aquests dies alhora de fer una bona tria.

http://blocs.xtec.cat/lasiniabiblioteca/2017/04/18/guia-de-lectura-sant-jordi-2017/

6. DIES DE CONSULTES COLÒNIES

Els infants de P4 i P5 aviat marxen de colònies. Per si alguna família té algun dubte o
alguna família vol  comentar algun aspecte, les mestres es quedaran una tarda fins les 5:30
per cobrir aquestes necessicitat .

http://blocs.xtec.cat/lasiniabiblioteca/2017/04/18/guia-de-lectura-sant-jordi-2017/


● P4-> serà dilluns 24 d’abril
● P5-> serà el dijous 4 de maig

7. NOVETATS AL WEB 

1. Apadrinament lector. Sant Jordi 2017
2. 4t-> sortida al riu LLobregat
3. 4t-> Projecte la nostra muntanya St. Jeroni
4. 4t-> xerrada amb l’escriptora Marta Carnicero
5. 2n, 3r, 4t-> tancament del  2n trimestre. Gimkana de Molins de Rei
6. 4t-> micro projectes
7. Carnestoltes-> Les mares que vam participar el projecte de Carnaval
8. P3-> escenifiquem el conte dels tres porquets
9. P5-> LandArt-> Pedra, pedreta
10. 1r-> sortida al MACBA
11. 2n-> Descobrim els planetes

http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins2/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/
http://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/2017/04/05/som-les-mares-que-vam-participar-del-carnestoltes/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins4/2017/04/05/micro-projectes/
http://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/2017/04/07/gimkana-a-molins-de-rei/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins4/2017/04/20/xerrada-amb-la-marta-carnicero/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins4/2017/04/21/projecte-la-nostra-muntanya-sant-jeroni/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins4/2017/04/21/sortida-al-riu-amb-bicicletes/
https://blocs.xtec.cat/lasiniabiblioteca/2017/04/21/apadrinament-lector-sant-jordi-2017/

