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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES 

4t→ dimarts 23 de maig, matí. Espectacle de titelles a la Peni. Els  de 4t compartiran amb
infants d’altres escoles un espectacle que té intenció de posar de manifest valors com el
respecte, i la tolerància. Aquesta activitat és l’inici d’un seguit d’activitats que es realitzen a
l’aula acompanyats dels educadors d’Irènia, jocs de pau. 

4t → dilluns 29 de maig (4tA) i dimarts 30 de maig (4tB), tot el dia. Descoberta del delta
del Llobregat. Sortida emmarcada dins del projecte del riu Llobregat. Observació dels ocells,
de la vegetació de ribera, de la qualitat de l’aigua, i dels impactes antròpics en aquest tram
final del riu. Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Cal
protegir la pell amb crema solar i portar un bon calçat per caminar. Si teniu prismàtics, els
poden portar per a observar els ocells. 

P3→ dimecres 31 de maig, fins a les 15’00. Museu Nacional d’Art de Catalunya ( MNAC).
Aquesta  sortida  permetrà als infants copsar les diferències i similituds entre un quadre i
una escultura,  i observar quadres i escultures de grans artistes. Després de la visita dinaran



a un  parc de la Muntanya de Montjuïc. Els infants que no tenen  pícnic del menjador han de
portar el dinar. Després retornaran a l’escola per gaudir d’un concert de música realitzat pels
alumnes de l’escola.

5èB→ dijous 1 de juny, matí. Centre astronòmic de Sabadell. Aquesta sortida ha estat 
proposada per als infants que han estat treballant per conèixer el nostre sistema solar, els 
exoplanetes i les galàxies. 

5èB→ divendres 2 de juny, matí. Sortida al Salt d’Aigua. Un grup d’infants han organitzat 
una petita sortida per a la resta del grup classe amb l’objectiu de conèixer els arbres que es 
troben al Parc de Collserola. 

2. JUSTIFICANTS DELS INFANTS QUE NO HAN POGUT ANAR DE COLÒNIES

Com bé sabeu, les sortides i les colònies son una activitat pedagògica més del centre. Els
pagaments de les sortides i colònies per part de les famílies està inclòs dins les quotes de
34 euros mensuals on també inclou el material socialitzat que s'utilitza a l'escola. Només es
retornaran a les famílies els diners de les colònies dels infants que no han pogut
assistir-hi  per  recomanació  i  restricció  mèdica.  Serà  imprescindible  presentar  a
secretaria el justificant mèdic. La part que es retorna és l'estada i les activitats.

3 OBRES DE TEATRE 3R I 4T

Ja us vam anunciar al darrer full informatiu que el proper divendres 26 de maig a la tarda hi
haurà les obres de teatre que estan elaborant els infants de 3r i 4t. 

Es farà una única sessió per a cada obra de teatre i aquesta començarà a les 15’45 h. En
breu farem arribar a les famílies de tercer i quart l’aula on tindrà lloc cada representació  per
a facilitar la localització dels infants aquell dia. Una vegada s’acabin les obres de teatre
s’haurà de recollir els espais i els infants marxaran a casa des de les aules on han realitzat
l’obra de teatre. 
Si  hi  ha  germans dels  actors i  de les  actrius  que volen veure els  seus germans i  són
d’Educació Infantil us demanem que ho feu saber a la tutora a través del full d’avisos i un
mestre els anirà a recollir a les seves aules i els portarà amb les seves famílies que
els estaran esperant a l’entrada de l’escola. Els germans més grans ja baixaran ells sols
a l’entrada a buscar les les famílies per anar veure plegats les obres de teatre. Amb aquest
infants  de d’Educació  Primària  també és  necessari  que la  família  ho  deixi  per  escrit  a
l’agenda o a la llibreta missatgera. 



4. CONCERT D’ALUMNES

El proper 31 de maig, els infants de l’escola han organitzat un concert d’alumnes. Aquesta 
proposta va néixer a una assemblea d’aula i els seus delegats la van voler compartir amb la 
resta de grups en el Consell d’Escola. La idea d’organitzar un concert musical en el que  els 
intèrprets fossin els alumnes de l’escola que toquessin un instrument o cantessin va ser molt
ben acollida i partir d’aquell moment els infants es van organitzar per fer possible aquesta 
iniciativa. 

Així doncs, després d’un procés de definició llarg amb els infants, la proposta està ben 
definida i el proper 31 de maig, una quarantena d’intèrprets,  repartits en 6 espais diferents 
de l’escola faran sonar sis petits concerts dirigits a tots els altres infants. 

5. DATES DE TANCAMENT PSICOMOTRICITAT de 1r 

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.
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’aforament  de la  sala de psicomotricitat  només pot  assistir  un  adult  per
infant.

6. COMISSIÓ PEDAGÒGICA

Aquest proper divendres 26 de maig de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda us recordem que
tenim planificat el taller  que està treballant la comissió pedagògica 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!

7. CONFIRMACIÓ DE PLAÇA PER EL PROPER CURS PEL PROPER CURS 2017-18

Al llarg d’aquestes setmanes els vostres fills i filles han rebut dels tutors el document per
confirmar la plaça de cara al proper curs 2017-18. És necessari que tothom retorni signat
aquest document a l’escola com a màxim el proper divendres 26 de maig. L’heu de fer
arribar als tutors i tutores dels vostres fills.

Si alguna informació de la que surt al document no és correcta modifiqueu-la a la banda
dreta del full tot indicant-hi les noves dades.

8. INFORMACIÓ DE LES PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULES

El divendres 2 de juny surten publicades les llistes definitives amb els infants que
han entrat a l’escola.
A partir del dimecres 31 de maig i fins el 9 de juny, totes les famílies que hagin de formalitzar
noves matrícules poden passar per consergeria per a recollir la documentació que han de
portar degudament emplenada durant el  període de matrícula, que és del 12 al 16 de
juny.
L’horari  de la  matrícula és de 9 a 12:30 per les noves matrícules i  de 9 a 13h per les
matrícules que ja tenen germans al centre.

9. ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AMPA

El  dijous  1  de  juny  a  les  20:00  del  vespre,  es  farà  l’assemblea  ordinària  de  l’AMPA
d’enguany a la biblioteca de l’escola. Com a punts destacats de l’ordre del dia hi haurà un
petit monogràfic del treball que s’ha fet al menjador. Un representant de l’empresa 7iTria
vindrà a  explicar  el  projecte Servim-nos!  que és  el  que s’ha implementat  aquest  any a
l’escola.

IMPORTANT!  A  l'Assemblea  caldrà  fer  renovació  dels  següents  càrrecs  de  l'AMPA:
Presidenta, Secretària i Tresorera. Així que si voleu participar més activament de l'AMPA, us

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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOPdfuUNcFybj2RGDCvY6sqkdB44oxrhzWUr_awO2q0N-ATw/viewform?usp=sf_link


animem a presentar-vos, mitjançant un correu a l'AMPA (ampalasinia@molinsderei.net) o
parlant amb qualsevol persona de la Junta.

Podeu trobar l’ordre del dia del que es tractarà a l’assemblea al següent enllaç:

http://blocs.xtec.cat/lasiniaampa/2017/05/19/convocatoria-a-lassemblea-general-de-lampa-
de-final-de-curs-16-17/

Veniu a dir la vostra! Entre totes, la fem!!

10.  FESTA DE FINAL DE CURS 2017:  RECOMANACIONS I NORMES- HORARIS DE
VENDA DE TIQUETS.

Recomanacions i normes Festa La Sínia 2017:

• Es recomana no entrar begudes al recinte de l'escola, excepte en casos d'al·lèrgia (a
petició i  consulta amb la comissió de festes /  festeslasinia@gmail.com). Hi haurà
servei de Bar des de les 20 h a la 1 de la matinada.

• S'habilitarà l’entrada a les taules per a qui vulgui deixar la bossa amb el sopar durant
les activitats infantils.

• Queda prohibit, per qüestions de seguretat entrar tuppers, gots o plats de vidre.

• Durant el sopar hi haurà un monitor contractat per supervisar la zona infantil i així
evitar qualsevol accident. Això no eximeix als pares de fer-se responsables dels seus
fills.

• Durant  la  festa i  com cada any,  es pagarà 1€ per  cada got.  Aquest  import  serà
retornat un cop finalitzi la festa. Recordem que no s'abonaran els diners a cap menor
de  18  anys.

HORARIS  DE  VENDA  DE  TIQUETS

A continuació, detallem els horaris per a la venda de tiquets. Enguany i com a novetat, es
lliurarà un obsequi per família en el moment de la compra d’entrades(fins a finalitzar estoc).

Dia 26 de Maig: 9.00-9.30hrs/12.30-13.00hrs

Dia 29 de Maig: 9.00-9.30hrs/12.30-13hrs/16.30-17.00hrs

Dia 30 de Maig: 12.30-13.00hrs/16.30-17.00hrs

Dia 31 de Maig: 9.00-9.30hrs/12.30-13.00hrs/ 16.30-17.00hrs

Dia 1 de Juny: 12.30-13.00hrs/ 16.30-17.00hrs

mailto:festeslasinia@gmail.com
http://blocs.xtec.cat/lasiniaampa/2017/05/19/convocatoria-a-lassemblea-general-de-lampa-de-final-de-curs-16-17/
http://blocs.xtec.cat/lasiniaampa/2017/05/19/convocatoria-a-lassemblea-general-de-lampa-de-final-de-curs-16-17/


Dia 2 de Juny: 12.30-13.00hrs/16.30-17.00hrs

Dia 6 de Juny: 13.00-13.30hrs/16.30-17.00hrs

Dia 7 de Juny: 13.00h- 13.30hrs/16.30-17.00hrs

Dia 8 de Juny: 09.00-09.30hrs/ 13.00-13.30hrs/16.30-17.00hrs

Dia 9 de Juny: 13.00-13.30hrs/16.30-17.00hrs

Recordem que els alumnes de l’escola no han de compra tiquet.

PREU DEL TIQUET PER ADULT : 5 € (inclou 1 refresc o cerveza, animació, aigua i coca) 
fins el dia 09 de Juny. 
PREU DEL TIQUET PER ADULT EL DIA DE LA FESTA 7 € ( Inclou 1 refresc o cerveza,
animació,  aigua  i  coca  )
PREU DEL TIQUET EX ALUMNES: 3 € ( Inclou 1 refresc o cerveza, animació, aigua i coca)
fins el dia 09 de Juny. 
PREU DEL TIQUET EX ALUMNES EL DIA DE LA FESTA: 5 €( Inclou 1 refresc o cerveza,
animació,  aigua  i  coca)

Qualsevol dubte o consulta que voleu realitzar, podeu contactar amb nosaltres mitjançant la
nostra adreça de mail:  festeslasinia@gmail.com

Ens trobem a l’escola el proper divendres 16 de juny per gaudir tots plegats de la Festa! 

11. NOVETATS DEL WEB
1. Treball pel col·lectiu-> les tovalloles
2. Esmorzars compartits 
3. 2n->Colònies segon
4. P3->Jocs de taula 
5. P3-> Nota espontània
6. P3-> Fem pastissos

http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/2017/05/10/projecte-els-pastissos/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/2017/05/09/nota-espontania/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/2017/05/10/fem-jocs-de-taula/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins2/2017/05/16/colonies-2n-mas-franch-sant-feliu-de-pallerols-10-12-maig-17/
http://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/2017/05/16/esmorzars-compartits-201617/
http://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/2017/05/16/treball-pel-col%C2%B7lectiu-p5-tovalloles/
mailto:festeslasinia@gmail.com







