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1.SORTIDES PEDAGÒGIQUES

Per a què les famílies estigueu informades de les sortides que portaran a terme els vostres

fills utilitzarem els mecanismes següents:

● A la reunió d’inici de curs us farem arribar la llista de les sortides que en aquest

moment tenim programades i calendaritzades.
● Al  calendari del web de l’escola també estan anotades i, a més a més, aquesta

eina servirà per anunciar les noves sortides o possibles modificacions que hi puguin

haver.



● Als fulls informatius farem un recordatori de les sortides més pròximes de cada un

dels nivells
● Per últim, uns dies abans de la sortida, rebreu un recordatori a través dels vostres

fills mitjançant una nota, l’agenda o la llibreta missatgera. 

P3  divendres 13 d’octubre, matí.  → Visita al  Camell a Ca N‘Ametller en el  marc del

projecte de Festa Major. 

2n  dimecres 18, tot el dia.  → Sortida al massís del Garraf. Els grups de 2n faran una

excursió pel Parc Natural del Garraf, pujaran a la Morella i El Puig de les Agulles. Els

infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Recordeu de

portar un calçat adequat per caminar. 

4t  → dimecres  11  d’octubre,  tot  el  dia. Barcelona. Visita  al  museu  del  disseny  de

Barcelona. Activitat emmarcada al projecte del cartellisme i la Festa Major. 

4t  dimecres 18 (Cavall Bernat) i dijous 19 (Sant Jeroni), tarda. → La Comercial, Molins

de Rei.  Emmarcat dins del projecte de Festa Major sobre el cartellisme, els infants de 4t

aniran  a  visitar  la  impremta  La  Comercial a  Molins  de  Rei.  Sortiran  de  l’escola  molt

puntuals a les tres.

5è  dimecres  11  d’octubre,  tot  el  dia.  → Barcelona.  Visita  a  l’exposició  de  l’obra  i

trajectòria d’Andy Warhol al Cosmocaixa de Barcelona. 

6è   dilluns 9 d’octubre → Grup Y i grup X de 6èB i dimarts 10 d’octubre grup Z i grup X 

de 6èA,  tot el dia.  Visita a la colònia Güell. 

6è  dimecres 11 d’octubre, matí.→   L’Agrupa. Activitat d’inici del projecte Aprendre 

entre generacions. 

2. EQUIPACIÓ PER L’ACTIVITAT D’EDUCACIÓ FÍSICA

Aquest inici de curs ens hem trobat que hi ha un nombre gran d’infants que no porten

l’equipació necessària per a poder realitzar l’activitat d’educació física. 



Recordeu que els infants de 2n i 3r han de portar un necesser amb sabó i  tovallola petita,

una samarreta de recanvi i  sabates esportives a la bossa per a fer l’activitat, tal com

marca la normativa de l’equipament esportiu.   

El dia d’educació física han de venir vestits amb roba esportiva.

A partir de 4t els infants es dutxen i per això han de portar: tovallola gran, sabó i roba de

recanvi. A més del calçat esportiu específic per a la realització de l’activitat. 

Entenem que  els  infants  que  no  portin  l’equipació  requerida  no  podran  realitzar

aquesta activitat. 

3. PATINS AL PATI

Us recordem que els dijous l’activitat prevista a la pista en els moments de pati és 

patinatge. Per això us fem saber que els vostres fills/es poden portar patins per poder dur 

a terme aquesta activitat. És important que els patins de cada un dels infants estiguin 

marcats amb el nom.

Per altra banda també us fem la demanda que les famílies que tingueu patins a casa que 

en els vostres fills se’ls hagin fet petits o bé ja no els utilitzin ens els podeu cedir a 

l’escola, sempre que estiguin en bon estat, per tal que els infants que no tinguin patins 

també puguin participar en aquesta activitat.

4. ESMORZARS COMPARTITS

Els esmorzars compartits a l’Educació Infantil enguany seran els dijous i començaran el 

dijous 19 d’octubre.

Recordeu que l’esmorzar compartit forma part del projecte de centre Treball pel 

Col·lectiu. Per portar-lo a terme cada setmana surten dos infants de cada aula a preparar 

la macedònica per la resta companys.

Ens agrada poder compartir amb les famílies aquest projecte, per això és important que us

apunteu en el Drive que us fem arribar. Hi ha persones que teniu disponibilitat i us agrada 

posar el vostre granet de sorra venint de forma setmanal o sistemàtica a compartir aquest 

projecte amb nosaltres. Si és així cap problema, podeu venir els cops que vulgueu però 



recordem que els vostres fills/es només participaran en aquesta tasca dos cops al llarg del 

curs, igual que la resta de companys d’aula.

Infants de P3-> porten una taronja i fruits secs. Que un nivell, en aquest cas P3, porti 

taronja és per garantir que hi ha suc de taronja per poder fer la macedònia.

Infants de P4 i P5-> porten qualsevol altra peça de fruita i fruits secs. És important que 

els fruits secs que porteu siguin sense closca.

5. PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES A L’ESCOLA: Esmorzars col.lectius P3, P4, P5, 

tertúlies literàries a 5è i 6è i Espais d’Aprenentatge des de P3 i fins a 6è.

Com bé sabeu creiem que el projecte de La Sínia pren força si també les famílies us el feu 

vostre. De mica en mica hem anat trobat dinàmiques i activitats on creiem que la vostra 

participació activa és important i necessària. Compartir amb les famílies les activitats que 

portem a terme a l’escola ens ajuda a tots a engrandir i millorar el projecte.

Aquest any hem fet un canvi en la manera d’apuntar-vos a les diferents activitats. Ens 

sembla que, per a la majoria, és més pràctic que les famílies us pugueu apuntar de forma 

telemàtica. Per això us compartim en format Drive una carpeta amb cada un dels diferents

links amb les activitats obertes a la participació de les famílies. A mida que es vagin 

afegint calendaris amb formularis de participació s’afegiran a aquesta carpeta. 

Per qualsevol dubte els tutors us poden orientar i ajudar en el que faci falta. 

6. BIBLIOTECA OBERTA AL BARRI

L’escola conjuntament amb l’Ajuntament aquest curs torna obrir la biblioteca al barri. La 

biblioteca estarà oberta els dilluns i els dimecres de 16:30 a 18:30. Us recordem que dins 

la biblioteca no s’hi pot berenar i que l’accés és per fora el carrer no per dins el recinte 

escolar.

Els infants més petits de 3r de primària hauran d’anar acompanyats d’un adult i a partir de

3r poden anar-hi sols sempre i quan es respectin les normes establertes de la biblioteca.

A partir d’aquest dilluns 9 d’octubre el servei ja estarà obert.

https://drive.google.com/drive/folders/0B8YSPalHMqoWZzdPZWEwLUJyM00
https://drive.google.com/drive/folders/0B8YSPalHMqoWZzdPZWEwLUJyM00


7. RECOLLIDA DELS INFANTS QUE FAN L’ACTIVITAT D’EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS

A les 16:30, moment de recollida dels infants per part de les famílies, hi ha molta gent a 

l’escola. De forma acordada amb l’AFA i amb els monitors que porten a terme l’activitat 

d’anglès hem decidit que la recollida dels infants es farà de forma autònoma a partir de 3r

amb els infants que tinguin signada l’autorització de la família per sortir sols de l’escola. 

El punt de trobada per aquests infants serà l’aula d’anglès, on hi haurà un monitor 

esperant-los. Els altres monitors aniran a buscar els infants de 1r i 2n i la resta d’infants 

de cursos superiors que no tenen signada aquesta autorització. D’aquesta manera esperem

que la recollida dels infants sigui més fàcil i endreçada.

Per als infants més petits (P4 i P5) que també fan l’activitat l’activitat d’anglès, no canvia

res: els monitors van a buscar-los a les aules.

8. NOVETATS AL WEB

1. St. Jeroni-> Com ens ha anat l’inici de curs?
2. Cavall Bernat->   Principi de curs
3. Comunicat dels centres de Molins i Papiol
4. Manifest dels centres adherits el Programa Escola Nova 21

http://blocs.xtec.cat/lasiniafullinformatiu/2017/09/27/manifest-de-centres-educatius/
http://blocs.xtec.cat/lasiniafullinformatiu/2017/09/28/comunicat-dels-centres-educatius-de-molins-de-rei-i-el-papiol/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins4/2017/10/02/principi-de-curs-cavall-bernat/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins4/2017/10/04/com-ens-ha-anat-linici-de-curs/

