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1.  ESPECTACLE DE LA SETMANA TEMÀTICA- marc de la setmana i vestimenta
dels infants-

Dos  personatges  van  aparèixer  dimarts  passat  al  pati  de  l’escola,  duent  a  terme  una

excavació arqueològica.  Un d’ells  era la  Candela el  Ferrer  de Requesens,  una senyora

d’uns 60 anys molt de Molins de Rei. El seu avi era un famós historiador de la Vila, i estava

duent a terme un gran projecte de recerca sobre Molins de Rei que va quedar aturat quan

ell va desaparèixer durant la Guerra Civil. Ella té el quadern de bitàcora amb anotacions

incompletes de l'avi, on hi falten dades per documentar. L'altre personatge, l’Octavi

Morales, un reconegut arqueòleg de la Universitat de Barcelona és qui ajuda a la Candela a

portar  a terme el  seu gran projecte,  obrir  el  Museu d'Història de Molins de Rei.  Aquest

projecte  els  està  costant  molt   perquè  els  falta  informació  de  certs  períodes  i  també

d’elements  històrics.  La  Candela  està  convençuda  que  el  seu  avi  tenia  part  d'aquesta

informació perquè ha trobat uns documents a casa seva on explicava que havia enterrat una

caixa abans de marxar l'any 1939.

Amb l'ajuda del seu company arqueòleg, l’Octavi, descobreixen que aquesta caixa podria

estar enterrada el sorral del pati de la Sínia, on abans hi havien camps. 

L’arqueòleg juntament amb els infants de l’escola porten a terme l’excavació i  troben la

caixa.

L’obren i a dins hi descobreixen diferents objectes. Comencen a fer hipòtesis espontànies

del que podrien ser aquells elements i quina utilitat podrien tenir, però no s’aclareixen. Els hi

cal ajuda. 

Els infants de l’escola el llarg d’aquesta setmana han estat els encarregats de documentar-

se sobre la història de Molins de Rei i de reconèixer i catalogar els nou elements trobats

dins la caixa.

L’Octavi  demana els  seus  col·legues  historiadors  i  arqueolegs  de  traslladar  el  Congrés

Internacional  d’Història  i  Arqueologia previst  pel  dimecres 20 de desembre a la  Fira de

Barcelona que es tralladi  a  l’escola  La Sínia  de Molins  de Rei,  davant  la  gran troballa

descoberta  aquests  dies.  Està  previst  que  un  dels  punts  a  tractar  en  aquest  Congrés

Internacional sigui l’exposició de la catalogació dels objectes trobats en l’excabació i valorar

la  viabilitat  d’incloure aquestes troballes en la  col·lecció de peces que podrien ajudar a

explicar el passat i el present de Molins de Rei.

Per això mares, pares, avis i àvies us convivem dimecres dia 20 de desembre al
Congrés  Internacional  d’Història  i  Arqueologia  que  es  portarà  a  terme  el
poliesportiu de La Sínia a les 15:15h .



Per  tenir  accès  al  congrés  és  impresecindible  venir-hi  amb  l’acreditació
corresponent  (un  carnet  adjunt  que  us  fem  arribar  juntament  amb  el  full
informatiu).
També és del tot necessari que tots els assistents a l’acte vinguin vestits per
aquesta efemàride tant important. 

US POSEM ALGUNA IMATGE D’HISTORIADORS I/O ARQUEOLEGS
COM A MODEL PER TAL QUE US AJUDIN A BUSCAR LA ROBA
MÉS ESCAIENT .
Vestimenta dels infants per l’espectacle

NIVELL INDUMENTÀRIA

P3 La  meitat  dels  infants  aniran  amb  samarreta  i  pantaló  negre  i  l'altre  meitat  amb
samarreta blanca i pantaló negre. Informarem a les famílies quin personatge és el seu
fill i filla i com ha d'anar.

P4 Malles o mitges negres i samarreta color blanc de talla gran // vestit princesa

P5 Cada infant sap la seva vestimenta

1r Les nenes samarreta groga 
Els nens samarreta blava
Tots els infants amb texans. 

2n Tots pantaló fosc. grup de pedres: jersei vermell. grup constructors: jersei blau i armilla
reflectant. 2 arquitectes : roba de mudar.

3r Noies treballadores: mocador pel cap, samarreta o camisa blanca i faldilla.
Nois treballadors: samarreta o camisa fosca i pantalons  blaus.
Caps de la fàbrica: Roba fosca



Els musics negres

4t Cada infant sap la seva vestimenta

5è Cada infant sap la seva vestimenta

6è Molins: pantalons llargs blancs, jersei blancamàniga llarga.  Pagesos: camisa fosca
màniga llarga, pantalons llargs foscos i mocador al cap. Pageses: faldilla tipus esbart,
camisa blanca de màniga llarga i  mocador al  cap.  Burgesos:  camisa negra (mida
gran)  màniga llarga,cinturó pantaló  negre,  sabates de vestir  i  jersei  color  negre de
màniga llarga. Burgeses: jersei mobo color negre, sabates de vestir i mitges fosques. 

2. ENTRADA A L’ESCOLA LA TARDA DEL DIMECRES 20 DE DESEMBRE

Els infants que van a dinar a casa entraran sols a  les aules a les 15 h  i ja aniran amb la
roba posada del paper que interpreten. Un cop hagin entrat tots els infants tancarem la
porta d'entrada i la tornarem a obrir cap a les 15.15 h, quan els infants ja estiguin preparats
en el seu lloc, per tal que les famílies puguin entrar.
Quan obrim les portes de l'entrada principal us heu de dirigir cap al poliesportiu; recordeu
que estaran oberts tots els accessos perquè l'entrada sigui més fluida.
Us recordem que aquest dia hi haurà molta gent i us demanem una entrada tranquil·la i
ordenada, ja que hi ha persones grans i nens petits i és imprescindible que ningú es faci
mal.
Es reservaran unes cadires per a persones grans i embarassades; és important que tots
plegats tinguem cura d’aquests espais  i  cedim els  seients a aquestes persones que ho
necessiten.
És evident que el poliesportiu és un espai petit i poc adequat per a activitats de gran format
com la nostra i  on s’espera molta afluència de gent,  per la qual cosa és necessari  que
tothom s’esforci  al  màxim perquè tant  l’entrada com la sortida i,  sobretot,  l’estona de
l’espectacle siguin agradables per a tothom.
Cal  recordar  que  els protagonistes  de  l’espectacle  són  els  infants i  que,  carregats
d’il·lusió i de nervis, treballen de valent aquests dies perquè el dia de l’espectacle ho pugueu
gaudir al màxim. Fem-ho possible!!!
Si hi ha persones que veniu amb cotxets us demanem que els deixeu aparcats al porxo i
que no els entreu al poliesportiu.

3. RECOLLIDA DELS INFANTS UN COP ACABAT L’ESPECTACLE
Un cop s’hagi acabat l’espectacle,  tots els infants aniran a la classe amb els mestres i
tancarem les portes d'accés a l’escola. Fins que tots els els nens i nenes no hagin retornat a
les aules i hagin recollit les seves coses no s’obriran les portes de nou. Recordeu que aquell
dia entre familiars i infants som a l’escola unes mil persones i ens cal assegurar-nos que els
infants estant controlats.
Us  recomanem  que  amb els  infants  que  habitualment  surten  sols  pacteu  un  espai  de
trobada per fer-ho més fàcil i no crear malentesos. Us recordem que, en el moment que
s’hagin obert les portes i els infants ja hagin sortit de les aules (els petits acompanyats per



vosaltres  i  els  grans  sols  perquè  així  els  autoritzat),  els  infants  estan  sota  la  vostra
responsabilitat. Per aquest motiu us demanem que controleu que es faci un bon ús dels
espais del pati i que no facin ús dels diferents elements de joc que hi ha, com galledes i
pales.

4. BERENAR DEL DIMECRES 20 DE DESEMBRE

L’AFA cada any demana la vostra col·laboració per organitzar el berenar de l’últim dia del
trimestre. D’aquesta manera podem compartir de forma distesa el resultat de la festa.
Per  això  us  demanem que  a  partir  de  la  setmana  que  ve  aneu  portant  els  productes
següents, que podreu deixar en una caixa que trobareu al costat de consergeria. Cadascú i
segons el curs del seu fill o filla portarà els diferents aliments, per així tenir un bon berenar i
ben variat:
P3 - Patates fregides o similars
P4 i P5- Polvorons
1r, 2n i 3r- Torrons
4t i 5è - Capsa de galetes
6è - Fruits secs

5. 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 13 h per aquells que no es queden a dinar; l'horari dels infants que
es queden al servei de menjador és fins a les 15.30 h. Qui en tingui necessitat té l'opció
del servei d'acollida, que serà fins a les 16.30 h.
És necessari i imprescindible que aquelles famílies que vulgueu que els vostres fills surtin
sols del servei de menjador ompliu l’autorització i la lliureu a la monitora de menjador o a la
coordinadora del servei, Mireia Arnal. L'autorització que teniu signada perquè els vostres fills
surtin  de  l’escola  no  serveix  per  a  aquesta  ocasió,  ja  que  l’empresa  7  i  Tria  és  la
responsable  en  aquesta  franja  horària  dels  vostres  fills  i  necessita  una  autorització
específica.

6. RECULL DE LA SETMANA TEMÀTICA I ESPECTACLE
Com cada any, quedaran recollides al web de l’escola algunes fotos representatives dels
tallers de la setmana temàtica i de l’espectacle. 



7. PARADETA D’OBJECTES PERDUTS

Cada dia a l’escola es recullen carmanyoles, jerseis i fins hi tot jaquetes. Ja sabeu que a
consergeria s’acumulen tots aquests objectes i que les podeu passar a recollir.  De totes
maneres una família de l’escola s’ha ofert per posar una paradeta al porxo de tant en tant
per facilitar la cerca dels objectes perduts a les famílies.
Aquest primer cop es farà el dilluns 18 a les 16:30h.
De totes maneres si hi hagués  més persones que de forma voluntària volguessin fer aquest
servei es poden posar en contacte amb l’escola.

8. FIRA DE NADAL AMB PRODUCTES ARTESANALS ELABORATS PELS INFANTS DE
6è

Els infants de 6è han estat  treballant  i  preparant elements,  indumentàries i  guarniments
nadalencs per vendre a la fira de Nadal que faran el proper divendres 15 i el dilluns 18 de
desembre al porxo de l’escola.
Ha estat una proposta dels infants de 6è per ampliar la seva campanya econòmica per fer la
sortida de final de curs.
Aquest viatge de final d’etapa és un projecte transversal de tot el curs on els mateixos nois i
noies organitzen i gestionen tot el que és necessari per portar a terme aquesta sortida.

7. NOVETATS EL WEB

1. 2n-> Fire beasts project
2. 5è->  CANÇÓ DE LA SETMANA TEMÀTICA->Tots  som molinecs  i  molinenques,

videoclip 
3. P3-> Fem psico amb famílies

http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins2/2017/12/08/fire-beasts-project/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/2017/12/14/fem-psico-amb-les-families/
http://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/
http://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/
http://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/

