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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

5è→ dimarts 5, al matí.  Aniran a gravar un videoclip que se sumarà a  la cançó que han

creat i enregistrat per a la setmana temàtica. Aquesta gravació es farà pels voltants del riu.

S’acostaran al lloc escollit a peu des de l’escola.

4t → dilluns 4 ( Cavall Bernat) i dimarts 5 (Sant Jeroni), tarda. Impremta 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. 



2. COMISSIÓ DE MENJADOR

 

Com ja vam compartir a l’Assemblea de l’AFA d’inici de curs, les recomanacions sobre el

que és saludable menjar han anat canviat en els últims anys. Abans es parlava molt de la

Piràmide alimentària i ara s’ha introduït el concepte de   Plat saludable. Aquest inclou una

part molt important dels àpats principals formada per fruites i verdures, una altra part per

cereals (recomanant-ne sobretot els integrals) i una altra de proteïnes (les quals no han de

ser necessàriament d’origen animal).

 

En aquest sentit, 7 i Tria ja està introduint aquests canvis en els menús dels nostres fills i

filles. Per això, durant els mesos de novembre i desembre, un dilluns al mes el segon plat

no consistirà en proteïna animal, sinó que aquesta serà substituïda per proteïna d’origen

vegetal. La resta de dies el menú seguirà sent com fins ara.

 

D’altra banda, a l’Assemblea es va llançar una proposta i es va sotmetre a votació, quedant

finalment aprovada. Aquesta consisteix en seguir fent evolucionar els menús en aquesta

línia i introduir TOTS els dilluns la proteïna vegetal en substitució de l’animal. Aquest canvi

no es començarà a implantar fins l’any que ve, a la tornada de les vacances de Nadal. Així

haurem pogut gaudir d’un parell de mesos d’implantació més gradual d’aquests canvis.

 

Ens sembla important remarcar que les quantitats de proteïnes recomanades per a infants

en edat de creixement estan totalment garantides en els nous menús. L’únic que varia és

l’origen de la proteïna. Si voleu saber-ne més, us enllacem les   Recomanacions per millorar

la qualitat de les programacions de menús a l’escola.

 

També us demanem que compartiu preocupacions, propostes, neguits, experiències... Per

tal de poder recollir com estan vivint aquests canvis els nostres fills i filles. Per a qualsevol

aclariment us podeu dirigir al mail de l’AFA: ampalasinia@gmail.com  O parlar directament

amb la Mireia o amb qualsevol de les persones que formem part de la Comissió.

 

Gràcies per la vostra confiança.

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/salut_alimentaria/documents/arxius/recomana_menus_escola.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/salut_alimentaria/documents/arxius/recomana_menus_escola.pdf
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/catalan/


3. RECORDATORI JORNADA INTENSIVA DE L’ÚLTIM DIA DEL TRIMESTRE

Us recordem que el  divendres 22 de desembre és l'últim dia del trimestre i que l'horari

d'aquest dia és de  9 a 13h els que no es queden a dinar,  l'horari dels infants que es

queden al servei de menjador és fins a les 15.30h. Qui en tingui necessitat hi ha l'opció

d'acollida aquest servei serà fins a les 16.30h.

És necessari i imprescindible que aquelles famílies que voleu que els vostres fills i filles

surtin sols del servei del menjador ompliu l’autorització i la lliureu a la monitora de menjador

o a la coordinadora del servei Mireia Arnal. L'autorització que algunes famílies teniu signada

per  tal  que  els  vostres  fill/es  surtin  de  l’escola  no  serveix  per  aquesta  ocasió  ja  que

l’empresa 7 i Tria és la responsable en aquesta franja horària dels vostres fills i necessita

una   autorització especifica.

Aquesta autorització es fa extensiva també a la jornada intensiva del mes de juny del

2018. 

4. GUIA DE LECTURA

Com  cada  any  us  fem  arribar  una  selecció de  llibres  bonics,  interessants,  divertits  i

emocionants  fruit  del  treball  de  les  diferents  escoles  que  participem en  el  seminari  de

biblioteques del CRP (Centre de Recursos) del Baix Llobregat.

La intenció d’aquesta selecció és donar-vos pistes de llibres que poden agradar  en els

vostres fills i filles per posar a la carta del reis mags o potser perquè cagui el tió.

Aquesta  guia  de  lectura  al  llarg  de la  propera  setmana la  trobareu penjada  el  web  de

l’escola.

5. ENTREGA DE RETORNS I INFORMES

El dimarts 5 de desembre els vostres fills/es portaran a casa els informes que elaboren les

tutores d’Educació Infantil, i a Educació Primària l’autoavaluació que han fet cada un dels

infants i el retorn elaborat pels docents i responent a aquesta. És important que trobeu un

moment al llarg d’aquests per poder compartir amb els vostres fills/es aquest element de

reflexió que ajuda a situar a infants i famílies les seves fortaleses i debilitats.

http://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/files/2016/12/INTENSIVA-2016-DOC-AUTORITZACIONS.pdf
http://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/files/2016/12/INTENSIVA-2016-DOC-AUTORITZACIONS.pdf


6. FESTA DE LLIURE DISPOSICIÓ

Us recordem que dimecres 6 i divendres 8 és festiu i que el dijous 7 de desembre és festa

de lliure disposició, per tant l’escola estarà tancada fins el dilluns 11 de desembre.

7. SETMANA TEMÀTICA

Després del pont ja ens endinsarem de ple en la setmana temàtica. Com bé sabeu, en la

dinàmica dels tallers els infants porten a terme aquesta activitat amb grups barrejats per

cicles. Farem grups a Infantil barrejant els infants de P3, P4 i P5, i a primària els grups dels

tallers també estant formats barrejant els grups dels diferents nivells. És una oportunitat

perquè els infants es trobin davant de situacions de coneixent i repte amb companys més

grans i més petits que ells. Aquest fet els ajuda a descobrir capacitats de treball diferents a

les que es troben de forma habitual. 

Dins les activitats que es portaran a terme en els tallers, enguany hi ha incloses sortides que

ens acostaran a realitats properes que  ajudaran a entendre continguts específics plantejats

en els tallers.

Hi  haurà  una sortida  de primer  a  sisè  a  Vallirana,  només de matí.  Els  grups grans de

l’escola, (4t, 5è i 6è) a més a més d’aquesta sortida a Vallirana també faran una altra de tot

el dia i per tant dinaran fora. Des dels tallers s’informarà els vostres fills i filles del dia que

faran les sortides. Recordeu que no tots els infants de la mateixa classe faran la sortida el

mateix dia.

8. NOVETATS EL WEB

1. P5-> Psicomotricitat
2. 2n-> Hem regalat un poema a P3
3. 6è-> Ja tenim muntanya
4. 6è-> La papallona d’Austin
5. 6è-> Avis i àvies 
6. P5-> Els Castellers
7. 6è-> El tema de les pors: les vacunes
8. P5-> Itineraris
9. 2n-> La Morella també hem fet el cim

http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2017/11/23/itineraris/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2017/11/23/itineraris/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/2017/11/23/el-tema-de-la-por-les-vacunes/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2017/11/27/projecte-els-castellers-3/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/2017/11/29/avis-i-avies/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/2017/11/29/la-papallona-daustin/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/2017/11/29/ja-tenim-muntanya/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins2/2017/12/01/hem-regalat-un-poema-a-p3/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2017/12/01/psico/



