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1.SORTIDES PEDAGÒGIQUES 

2n → dilluns 20 de novembre, tot el dia.  Molí paperer de Capellades. Els infants de

segon, en el marc del projecte de les tres R que realitzen al llarg del curs, aniran a visitar la

fàbrica de paper de Capellades per conèixer com funciona una fàbrica de paper i quin és el

seu procés de reciclatge. Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de

portar dinar. 

5è→ dimarts 21 i dijous 23, al matí.  Can Malvey. Estudis de gravació musical. Aniran a

enregistrar la cançó que han creat per a la setmana temàtica. 

3r  La Mola→ dimecres 22 de novembre,  al  matí,  fins a les 13.30 h. Caixa Fòrum.

Activitat de música, Bufar i fer ciència. 



3r El Montcau→ divendres 24 de novembre, al matí. Caixa Fòrum. Activitat de música,

Bufar i fer ciència. Han de ser a l’escola a les 8’45h per marxar puntuals.

1r→ dijous 30 de novembre, tot el dia. Pantà de Vallvidrera. Els infants de 1r faran una

sortida tots junts per Collserola. Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han

de portar dinar. Recordeu portar calçat còmode per caminar. 

6è→ dijous 30 de novembre, al matí. Pavelló poliesportiu municipal. Jornada de pràctica

esportiva del bàsquet. Compartiran el matí amb els grups de la mateixa edat de les altres

escoles del municipi. 

5è→ 1 de desembre, al matí. Pavelló poliesportiu municipal. Jornada de pràctica esportiva

del bàsquet. Compartiran el matí amb els grups de la mateixa edat de les altres escoles del

municipi. 

2.COMISSIÓ PEDAGÒGICA 

La comissió pedagògica ja s’ha posat en marxa. Tenim ganes de seguir treballant per oferir

reflexió relacionada amb els temes cabdals del projecte educatiu de l’escola.  Aquest curs

volem donar resposta a la demanda que s’ha fet arribat des dels delegats d’aula en relació

al treball de les matemàtiques.   La posada en marxa dels itineraris personals a les aules ha

anat acompanyat d’una formació del claustre en matemàtiques manipulatives, que es va

començar el curs passat i que enguany continua. Es proposa una sessió de treball conjunta

(famílies i mestres) amb la persona que ha acompanyat al claustre durant aquest període de

temps.  

A banda, aquest curs hi ha més propostes de treball per desenvolupar. Si hi ha persones

interessades a sumar-se a la comissió pedagògica, els esperem amb els braços oberts. La

propera trobada serà el dimarts 12 de desembre a la biblioteca de l’escola. Us hi esperem!



3.SETMANA TEMÀTICA: ENGEGANT MOTORS!

La setmana temàtica ja comença a caminar, i enguany estarà emmarcada dins la temàtica

dels orígens de Molins de Rei . Els mestres ja ens estem formant, I estem buscant experts i

materials que en ajudin a elaborar les activitats dels tallers.

Us recordem que aquest any el dia de l’espectacle final de la setmana no serà un divendres

sinó que el farem el dimecres 20 a les 15 h. Teníem previst realitzar l’espectacle el dijous

21,  però, per indicació de la directora dels Serveis Territorials al  Baix Llobregat,  us fem

tramesa del següent comunicat en relació al dia 21 de desembre de 2017: 

“L’articulo 13.6 del Real Decreto 605/1999 de 16 de abril, de regulación complementaria de

los  procesos electorales   dispone  que “  en el  supuesto  de que  el  el  dia  fijado  en los

correspondientes Decretos de convocatoria para la celebración de las elecciones no sea día

festivo, se considerará inhábil a efectos escolares en el territorio correspondiente.”

 Aquest article afecta tots els centres docents i tot el personal que hi treballa. Per tant, el dia

21 de desembre serà inhàbil (a efectes escolars, festiu no recuperable).

4. SESSIÓ DE PSICO AMB FAMÍLIES DELS GROCS

El dimecres 29 de novembre a les 15 h hem planificat de nou la sessió de psicomotricitat

amb les famílies dels grocs.

Us recordem que cal que porteu roba còmoda i que, per qüestió d’aforament, només pot

venir un adult per infant.

5. CAMPANYA DE RECOLLIDA DE TAPS DE PLÀSTIC

Aquest curs els nens i nenes del Consell d´Escola hem decidit seguir fent el projecte per

ajudar els nens i nenes amb paràlisi celebral, i per això seguim recollint taps. Podreu deixar-

los al contenidor marró del porxo, on hi ha un cartell en què diu “taps”. Moltes gràcies. 



6. NOVETATS AL WEB

1. 6-> Fem figures humanes
2. La festa Major comença amb un gran pregó
3. 6-> Anem d’excursió a la Colònia Güell
4. 2n-> Puig les agulles hem fet el cim
5. 2n-> La Morella ha fet el cim
6. AFA-> Donació a la Creu Roja

http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/2017/11/06/fem-figures-humanes/
http://blocs.xtec.cat/lasiniaampa/2017/11/17/donacio-a-la-creu-roja-de-molins-de-rei/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins2/2017/11/11/la-morella-tambe-ha-fet-el-cim/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins2/2017/11/10/puig-les-agulles-hem-fet-el-cim/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/2017/11/06/anem-dexcursio-a-la-colonia-guell/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/2017/11/06/la-festa-major-comenca-amb-un-gran-prego/

