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1- SORTIDES PEDAGÒGIQUES

5è→ dimarts 6 de juny, tot el dia. El Montseny. Ascens al Matagalls, al Turó de l’Home i a
Les Agudes, muntanyes que identifiquen els tres grups de 5è. Es trobaran a l’escola a  les
8h del matí, i tornaran a l’escola cap a les sis de la tarda. Cal que portin calçat còmode per a
caminar, una bona cantimplora amb aigua,  crema solar i una gorra per a protegir-se del sol.
En aquesta ocasió també caldrà que tots els infants es portin el dinar, ja que a les vuit la
cuina encara no és oberta.  

3r→  dimarts  6  de  juny,  matí. Al  pavelló  poliesportiu  municipal.  Trobada  de  danses
tradicionals i sardanes. Els infants de 3r de totes les escoles de Molins es trobaran un matí
per dansar tots junts les sardanes i danses treballades aquest trimestre. Comptaran amb la
col·laboració dels membres de l’Agrupació de Sardanistes de l’Agrupa, que els han ajudat a
aprendre  aquest  ball.  Aquell  dia  els  infants  han  de portar  samarreta  blanca i  texans  o
pantalons foscos.  

4t→  dimarts 6 de juny, matí. Els infants de 4t aniran a l’Agrupa amb els titelles que han
creat. Allà tindran l’oportunitat de canviar situacions que viuen els personatges d’una obra
de teatre on es vulneren els drets dels infants.  
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3r→ divendres 9 de juny, matí Sortida al rocòdrom La Reunió, Pallejà. Els infants gaudiran
d’un matí de pràctica esportiva. Cal venir amb roba i calçat còmodes. 

6è → dilluns 19  i dimarts 20 de juny. Sortida de final de curs. Els infants de 6è han
realitzat  un  projecte  al  llarg  d’aquest  curs  per  a  organitzar  la  sortida  de  final  de  curs.
Després d’un procés d’aconseguir diners per costejar la sortida i de seleccionar el lloc de
destí,  ara  els  toca  gaudir  d’aquest  moment.  Aquests  dos  dies  han  escollit  anar  a
PortAventura i allotjar-se a un alberg a l’Hospitalet de l’infant. 

De P3 a 5è→ dimarts 20 de juny, matí (9’30h-13h). Sortida a la platja de Gavà. Per tal
d’acabar el curs de forma compartida anem a la platja de Gavà. Allà hi passarem un bona
estona jugant amb la sorra i amb l’aigua. Els infants hauran de venir ben esmorzats i amb el
banyador ja posat de casa. A la motxilla caldrà portar aigua, una tovallola i una muda per
canviar-se abans de marxar de la platja. Qui vulgui també podrà portar algun complement
per jugar a l’aigua o a la sorra (recordeu marcar el nom). Recomanem a les famílies que
poseu crema als infants abans de sortir de casa (un cop a la platja també en tornarem a
posar). 

La sortida d’autocars el dia de la platja és molt complexe. Pere moure tantes persones es
necessiten nou autocars i per tan la sortida ha de ser el més coordinada possible. Per això
hem previst que els autocars tindran tres llocs de sortida.  Us passem la relació de grups
que hem assignat a cada una de les sortides per si alguna persona es vol acomiadar.. 

P3A i 5èA Sortida per la porta de l’edifici del carrer de Les Sínies

P3B i 5èB

P4A i 3rA 

P4B i 3rB Sortida per la porta del pati que hi ha al carrer  de Les Sínies

P5A i 2nA

P5B i 5èC

2nB

1rA i 4tA Sortida pel porxo al Passeig del Terraplè

1rB i 4tB

 2. NOVES MATRÍCULES CURS 2017-18

El divendres 2 de juny han sortit  publicades les llistes definitives amb els infants que
han entrat a l’escola.
Fins el divendres  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  13h per  les  noves  matrícules  i  de  9  a  13h per  les
matrícules que ja tenen germans al centre.
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3. FESTA DE FINAL DE CURS

Estem a la recta final del curs i amb ell, arriba la Festa de l’escola, així dons, reserveu-vos
la data del 16 de juny a les 19:30 hores!!!
Us recordem que aquest any, com ja vam explicar a l’ultim full informatiu, serà un sopar de
carmanyola. Per evitar possibles talls i accidents, recomanem que no portar res de vidre.
Una altra novetat d’enguany, és que  durant el sopar es farà un sorteig, així doncs, no
llenceu els tiquets, ja que el guanyador/a, sortirà del número de tiquet (tant d’adult, com de
nen).
El preu del tiquet és de 5€ per els adults, 3€  per els ex-alumnes i els nens de l’escola,
no paguen però si tenen tiquet.
Durant  aquesta  primera  setmana  de  jornada  intensiva,  seguirem  venent  entrades.  Els
horaris i dies són els següents:

12. Dilluns 5 de juny: festa 
13. De dimarts 6 fins  a  divendres 9 de juny a  les  13h i  a les 16:30h

Després d’aquesta data, no es vendran tiquets fins el dia de la festa i el seu preu serà
de 7 euros per adult i 5 euros per ex-alumnes.

4. FUNCIONAMENT DE L’ANIMACIÓ DURANT LA FESTA

Aquest any volem que la festa estigui ben animada!!! La temàtica d’enguany serà “El Circ”!!!
Per  començar,  de  19:30  a  21h  hi  haurà  jocs  per  a  infants  a  partir  de  6  anys.   És
recomanable que vinguin amb roba còmoda. Aquests jocs seran amb equips, que es poden
portar fets prèviament o fer-los el dia mateix de la festa. Pels més menuts també hi haurà
espais de joc adients per la seva edat i ambientats en la temàtica de la festa d'enguany. 
Després del sopar continuarà la diversió amb el Matxu i més sorpreses! Esperem que sigui
del vostre gust i passem tots una bona estona.

5.  TANCAMENT  DE  CURS  I  LLIURAMENT  D’AUTOAVALUACIONS,
RETORNS,INFORMES I HISTORIALS ACADÈMICS

Aquest  curs  ha  entrat  en  vigor  el  nou  decret  d’avaluació  d’Educació  Primària(ORDRE
ENS/164/2016,  de  14  de  juny).  Amb  la  nova  normativa  la  concepció  dels  processos
d’aprenentatge pren una nova dimensió. 

Us compartim un fragment d’aquesta ordre d’avaluació:

L'avaluació serveix als mestres i als centres per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la seva
acció educativa i  per  prendre  les  mesures oportunes per  garantir  que tots  els  alumnes
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assoleixin les competències bàsiques previstes.  Aquesta Ordre desenvolupa les normes
d'avaluació, d'acord amb els objectius proposats per la normativa esmentada; estableix el
procediment, els documents i requisits formals necessaris que asseguren la coherència del
procés d'avaluació, de manera que informa de l'evolució de l'aprenentatge dels alumnes, i
orienta la presa de decisions en el desenvolupament del procés educatiu. La certificació
acadèmica de cada alumne, a efectes administratius, es formalitza en finalitzar cada curs
escolar.

Aquest decret pretén canviar el model d’avaluació al sistema educatiu català. Vol esdevenir
una eina que forci el canvi en la mirada a l’educació. Que es deixi de fer una avaluació
centrada en els continguts per a fer una avaluació centrada en les competències.  La idea
de fons és que canviant l’avaluació els centres educatius es veuen forçats a canviar les
activitats d’aprenentatge. A La Sínia  veiem altament necessari  aquest canvi de paradigma
educatiu  però pensem que aquest decret no és una eina que l’impulsi i el faciliti. 

Per a nosaltres, que fa temps tenim el punt de mira de l’avaluació en el progrés personal i
en  l’assoliment  de  les   competències,  la  concreció  del  decret   incorpora  una  barreja
terminològica que no facilita la comprensió del procés d’avaluació de l’infant.  

Els centres educatius ens veiem obligats a incorporar un  nou  informe final de curs ( fa tres
cursos  que  aquest  document  canvia)   que   té  en  compte,  àmbits,  àrees,  dimensions  i
competències. A nivell pràctic  vol dir que a l’escola  ens veiem obligats a fer una avaluació
que no correspon a una avaluació que té en compte el  procés d’aprenentatge de cada
individu,  sinó el  col·lectiu.  Pensem que  la  nostra  reponsabilitat  és  garantir  que tots  els
infants avancin des d’allà on es troben per arribar el màxim del seu potencial tot i garantint
que vagin traçant la seva pròpia línia de progrés. 

Es tracta d’un plantejament que al nostre entendre no acaba essent competencial,  és de
nou un plantejament  segmentat del coneixement, que  continua  dividint el medi en social i
natural  i  que elimina el  projecte interdisciplinar,  fet  que per  nosaltres esdevé un contra
sentit. Internament hem fet les nostres equivalències per tal de completar el document de la
forma més coherent possible. 

Un dels punts forts d’aquest decret és que  ja no s’ha puntuar de l’1 al 10 les diferents àrees
de coneixement, sinó que es puntua amb assoleix de forma excel·lent, assoleix de forma
notable,  assoleix de forma suficient, no assoleix  i per tant adequa el llenguatge al sistema
d’avaluació que es fa amb les proves de competènciès bàsiques.  Tot i això, per a nosaltres
es  queda  curt  i  insistim  amb  la  necessitat  d’avançar  a  partir  de  l’autoavaluació  i  de
l’identificació de l’error com a font d’aprenentatge. 

De què li serveix un no assoleix a un infant? No és més significatiu que identifiqui quins són
els  seus punts dèbils  i  les seves fortaleses per  tal  de poder  plantejar-se reptes que el
permetin avançar?

Per  totes  aquestes  raons  seguim apostant  per  donar  valor  a  les  autoavaluacions  i  als
retorns. Pensem que el contingut del retorn juntament amb l’autoavalució de l’infant és molt
més significatiu i dóna més estratègies per seguir caminant en el camí de l’aprenent. 

El dia 21, últim dia del curs lliurarem als infants les autoavalucions i els retorns en el cas
d’Educació Primària i els informes a Educació Infantil.
Els  informes  de  final  de  curs  dels  infants  d’Educació  Primària,  anteriorment  explicats,
estaran a la vostra disposició  tal com contempla la normativa  a partir del 21 de juny. Les
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famílies que ho  considerin  necessari el podran passar a recollir  a consergeria a partir del
21 de juny i fins el 15 de juliol. 

En el cas dels alumnes de  6è  la recollida de l’historial acadèmic i de  l’informe final, si
escau,  serà el dimecres 21 de juny a partir de les 9 h i fins a les 15h a secretaria. Aquesta
documentació  només  es  donarà  al  pare,  mare  o  tutor  legal  de  l’infant  perquè  és
imprescindible signar la recollida de l’historial acadèmic. Si no es pot fer la recollida el
mateix dia 21 de juny, es podrà fer de 9 a 14h fins el 15 de juliol. 

6. DISPONIBILITAT DELS TUTORS PER ENTREVISTA DE TANCAMENT

Les famílies que vulguin compartir el retorn del seu fill/a amb el tutor o tutora, ho podran fer
el  divendres 23 de juny de 12 a 15 hores. Per facilitar l’organització i reduir els temps
d’espera feu-nos-ho saber a través del formulari. trobada final amb els tutors, i els mestres
us trucaran per concretar hora.

 7. DATA DE REUNIÓ DELS NOUS INFANTS DE P3 PEL CURS 2017-18

Un cop formalitzada la matrícula pel proper curs 2017-18 us informem a totes aquelles
famílies que tingueu fills/es per escolaritzar de nou el proper curs a P3 o P4 us
convoquem el proper dilluns 26 de juny a les 17h de la tarda per informar-vos dels
objectius que es treballen a l’etapa d’Educació infantil, la presentació dels grups-classe i
l’organització dels primers dies de setembre, per tot això és molt important que us marqueu
aquesta data a l’agenda.

8. DATA DE REUNIÓ DE PAS A 1r

El dimarts 27 de juny a les 17h de la tarda tenim previst fer la reunió del pas a 1r, pensada
per  les  famílies  dels  infants  que  actualment  estant  fent  P5.  En  aquesta  trobada  us
informarem dels objectius previstos per treballar al llarg de la nova etapa que inicien els
infants i també us farem saber els nous grups classe.

9. ASSEMBLEA GENERAL

Aquest passat dijous, 1 de juny, es va celebrar l’Assemblea General de Final de Curs, on es
va presentar, entre d’altres, un petit resum de les activitats que es gestionen des de l’AMPA
i es va aprovar el tancament dels comptes de la mateixa. 

Es va fer una ullada als projectes treballats durant aquest curs i també es van veure les
novetats que es volen treballar i on posar l’atenció de cara per el proper curs. 
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7iTria  va presentar el projecte ‘Servim-nos, com a casa’ que aquest curs s’ha implantat
al menjador. Vam poder conèixer de prop i valorar el  nou funcionament del menjador, a
més a més de poder resoldre les nostres qüestions i neguits com a pares i mares. 

Un altre punt  que es va aprovar,  va ser  el  canvi  de nomenclatura de l’AMPA per  AFA
(Associació de Famílies d’Alumnes) que va ser aprovat per unanimitat. 

Es va fer la renovació dels càrrecs de Tresoreria i de Secretària, donant així, entrada a 2
persones  noves.  Resta  pendent  la  renovació  del  càrrec  de  President/a,  a  falta  de
candidatura. 

Aquests  càrrecs  s’hauran  de  ratificar  en  una  propera  convocatòria  de  Junta
Extraordinària.

Tots els projectes i participacions que fa l’AMPA són possibles gràcies a la implicació i el
treball dels pares i mares que formen les comissions i subcomissions.  

Sense ells, res no seria possible!!! 

Us  animem a participar  de manera activa  en alguna comissió  o  a  ocupar  el  càrrec de
President/a! 

Us podeu posar en contacte amb nosaltres directament o a través del correu de l’AMPA:
ampalasinia@gmail.com

10. EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS I PISCINA

Ja esta obert  el  plaç per fer  les inscripcions a anglès i  piscina. Tota la informació i  els
documents que necessiteu,  els podeu trobar a la web,  a l’apartat “Famílies”  /  “AMPA” /
pestanya “Documentació per el curs 2017/18”.
Els documents per la piscina encara no estan disponibles, tot i que hi seran en breu, us
avisarem quan estiguin a través dels delegats.

11. PROJECTE DE TEATRE A 5È

Al llarg d’aquest curs, els infants de 5è, han creat una obra de teatre en castellà. Han fet un
treball  a  partir  de  l’elaboració  d’un  personatge  i  una  màscara  de  guix.  A  partir  dels
personatges han creat el guió de l’obra i  han desenvolupat la posterior posada en escena. 
Tenen ganes de compartir el treball fet  amb les  seves famílies. L’estrena d’aquestes obres
de teatre serà el proper 19 de juny a les 15’15h a l’escola. 
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12. NOVETATS AL WEB

1. Tancament de l’apadrinament lector
2. Tancament de Psico -> Puig Madrona
3. Comiat del projecte aprenem entre generacions
4. Acta  de  l’última  reunió  coordinació  de  delegats  d’aula  amb  direcció  de

l’escola
5. Liles-> Projecte dels peixos
6. 2n-> El conte del mag despistat
7. 1r-> Portes obertes de la piscina
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http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/2017/05/29/portes-obertes-a-la-piscina/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins2/2017/05/29/el-conte-del-mag-despistat/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2017/05/30/projecte-els-peixos-liles/
https://blocs.xtec.cat/lasiniaampa/2017/06/01/acta-de-la-reunio-de-delegats-del-22-de-marc-de-2017/
https://blocs.xtec.cat/lasiniaampa/2017/06/01/acta-de-la-reunio-de-delegats-del-22-de-marc-de-2017/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/2017/06/01/comiat-del-projecte-aprendre-entre-generacions/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/2017/06/01/tancament-de-psico-puig-madrona/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/2017/06/02/comiat-entre-els-padrins-i-els-fillols/

