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1.SORTIDES PEDAGÒGIQUES 

2n→ dimarts 16 de gener. Tot el dia. El Liceu, Barcelona. Aniran a veure un espectacle 
d’òpera al Liceu. Després dinaran a un parc de la zona. Els infants que no facin ús del 
servei de pícnic han de portar dinar i una ampolleta d’aigua. 

2n→ dilluns 22 de gener. Puig les Agulles. Pedrera La Falconera, el Garraf. Descoberta de
què és una pedrera. Ens trobarem a les 8.55 h, directament al carrer, a la cantonada del 
carrer Sínies amb el passeig del Terraplè. Tornarem a l'escola a dinar a les 13.30 h 
aproximadament. Per aquesta sortida només caldrà portar l'esmorzar, aigua i roba d'abric. 
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2. PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES AL CARNAVAL

CARNAVAL 2018 A L’ESCOLA- T’APUNTES A VIURE’L DES DE DINS?

El carnaval és moment de gresca i gatzara i també una gran oportunitat per a treballar amb
els infants la identitat, el sentiment de col·lectiu, i la relació amb infants d’altres nivells. Per
aquestes raons a l’escola treballem el carnaval de manera que es prioritza treballar amb
grups internivells, amb comparses formades per dos infants de cada nivell de P3 fins a 6è,
acompanyats d’un mestre. Aquestes comparses, iniciaran la seva tasca els dies 24 i 25 de
gener per decidir quines seran les disfresses i complements i treballaran intensament al llarg
de la setmana del 5 al 9 de febrer per a organitzar una rua de tota l’escola pel barri. 

La valoració que vam fer de l’experiència el curs passat va ser molt positiva, tant d’aquest
treball internivell dels infants com de la participació de les famílies que de forma activa van
treballar  i  viure  el  carnaval  acompanyant  els  infants juntament  amb els  mestres.  Volem
seguir  amb  aquest  projecte  compartit  amb  tota  la  comunitat  educativa,  i  per  això  us
convidem a pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes, amics i amigues a viure d’una forma molt
intensa el carnaval de l’escola treballant colze a colze amb els infants i els mestres. Us fem
arribar l’enllaç de la valoració de les famílies que hi van participar el curs passat. Us oferim
de  nou  la  possibilitat  de  viure  el  carnaval  des  de  la  implicació  de formar  part  d’una
comparsa. Això vol dir venir a l’escola tots els matins de la setmana del 5 al 9 de febrer i
participar  de la  rua amb els  infants;  qui  hi  estigui  interessat  es  pot  apuntar  en  aquest
formulari. Sabem que és una proposta que demana un compromís que per  a molts de
vosaltres no és, ni tan sols, plantejable. També sabem que la comunitat educativa és molt
gran i que és possible que hi hagi algunes persones que s’ho puguin plantejar i els vingui de
gust compartir i viure el projecte des de dins, tal com l’experimenten els infants a l’escola.
Totes les persones que hi estigueu interessades, només cal que ens ho feu saber a través
del formulari que us enllacem i que vingueu a l’escola el proper divendres 26 de gener a
les 16 h per a fer una trobada de preparació prèvia. 

Per  a  les  famílies  que  tingueu  ganes  d’implicar-vos  en  el  carnaval  però  no  disposeu
d’aquesta  disponibilitat  horària,  el  mateix  dia  de  la  rua  també  ens  calen  famílies  per
acompanyar les comparses. Qui vulgui participar en aquesta segona opció de participació
que s’apunti en aquest segon formulari.
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https://goo.gl/forms/5M75hsPJHL2wNNNU2
http://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/page/2/


3. TALLER DE PATRONATGE 

Cada comparsa tria una disfressa, que habitualment s’elabora amb un element base de 
roba proporcionada per l’escola i que de forma general es cus a casa amb les indicacions 
donades pels mestres-talleristes.
Per poder fer arribar aquesta base de la disfressa és indispensable un taller de patronatge. 
En aquest taller es preparen i es tallen els patrons que seran la base de la disfressa. Per 
això ens calen persones que ens ajudin a fer aquesta tasca. Habitualment tenim un grup 
d’àvies expertes, però segur que estaran encantades si hi ha més persones que se sumen a
la tasca.

4. EXPOSICIÓ SETMANA TEMÀTICA A CA N’AMETLLER 

Per la Setmana Temàtica teníem el repte de conèixer el passat de Molins de Rei. Un cop 
treballat i conegut ara tenim una nova oportunitat, fer una exposició a Ca n’Ametller amb els 
productes finals dels diferents tallers, amb els elements utilitzats per portar-los a terme, amb
els elements utilitzats per l’espectacle final... En definitiva un munt de feina que se’n gira al 
llarg d’aquesta setmana, però que hem agafat amb il·lusió i empenta. Ens sembla bonic i 
interessant que el procés i la feina feta dels infants de la descoberta de la nostra vila pugui 
mostrar-se a Ca n’Atmetller.

Els dies que l’ajuntament ens ha deixat la sala per l’exposició són els   propers dies 19, 20, 
21 i 22 de gener , és molt aviat,  just el proper cap de setmana. Des de l’escola ja ens hem 
posat mans a l’obra, però si hi ha alguna persona interessada i que creu pot donar-vos un 
cop de ma amb el disseny de l’exposició, serà molt ben vingut, només cal que ens ho feu 
saber a alguna persona de l’equip directiu.

Aquesta exposició, tot i la proximitat de dates ens agradaria que pogués arribar el màxim de
persones de vila, per això us demanem la vostra ajuda per tal que ens pugueu ajudar per 
fer-ne el màxim de difusió.

L’ajuntament ens proporciona l’espai per poder fer l’exposició però no ens ofereix el servei 
de consergeria i per tant la vigilància de l’hem de garantir des de l’escola. En aquest apartat 
hem posat un link amb un formulari per tal que les persones que pugueu ens ajudeu a 
garantir l’obertura de la sala, moltes gràcies !
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IpH0Zki1nCHUASjVc5vqa56J1Dn5_ftVgtnKXIFIQEQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IpH0Zki1nCHUASjVc5vqa56J1Dn5_ftVgtnKXIFIQEQ/edit?usp=sharing


5. REOBERTURA DE LA BIBLIOTECA AL BARRI

L’escola, conjuntament amb l’Ajuntament, aquest segon trimestre tornarà a obrir la 
biblioteca al barri, a partir del dilluns 15 de gener. La biblioteca estarà oberta els dilluns i 
els dimecres de 16.30 a 18.30 h. 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-hi acompanyats d’un adult i a partir de
3r poden anar-hi sols sempre i quan es respectin les normes establertes.
Us animem a fer ús d’aquest servei, ja que és una gran oportunitat de compartir famílies i 
infants la biblioteca de l’escola, i els més grans de gaudir amb companyia dels companys 
aquest espai de cerca i lectura.

6. MENJADOR

Des de la Comissió de Menjador estem fent un esforç per fer visible a les famílies totes les
activitats que els nostres fills i filles duen a terme durant aquesta estoneta. Per això hem
demanat a la Mireia que ens les expliqui.
Tot i que durant la Setmana Temàtica és possible que es deixessin de fer algunes activitats,
a la tornada de vacances es tornaran a posar en marxa. Us les enumerem a continuació i al
llarg del curs us les anirem explicant amb més detall.

Activitats de pati:
- Master Chef :

● Dimecres: infantil (P-4,P-5), 4t i 1r.
● Dimarts: 2n, 3r, 5è i 6è.

- Torneig de futbol: divendres.
- Torneig d'escacs: dimecres.

Per a qualsevol dubte que tingueu o proposta que vulgueu fer, escriviu-nos a 
ampalasinia@gmail.com .

7. COMISSIÓ PEDAGÒGICA

LES MATEMÀTIQUES A L’ESCOLA: UNA APROXIMACIÓ VIVENCIAL

Ja fa uns quants fulls informatius us vam avançar  que aquest curs la comissió pedagògica
feia la proposta de compartir família i escola  l’enfocament de les matemàtiques. Des del
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curs  passat,  coincidint  amb  la  introducció  dels  itineraris,  el  claustre  està  realitzant  un
assessorament  específic  del  treball  de les matemàtiques.  Aquest  acompanyament  l’està
portant a terme la Lara Gimenez, formadora especialitzada  en aquest àmbit.

Considerem que és un bon moment per a compartir el treball fet. Per això hem convidat la
Lara  a  conduir  la  trobada.  En  aquesta  sessió  farem  una  aproximació  vivencial  a  les
matemàtiques que ens permetrà veure com es van construint els conceptes a partir de la
quotidianitat que ens envolta i com els hi podem donar sentit i significat.

Es farà una mateixa sessió dos dies diferents per a facilitar l’assistència del màxim nombre
de persones; per tant, només us heu d’inscriure a un dels dies proposats. La primera sessió
serà el divendres 16 de febrer i la segona amb el mateix contingut serà el dimarts 20 de
febrer.  Tots dos dies a les 17.30 h. Hi haurà servei d’acollida gratuït  per als infants de
l’escola (3 -12 anys).  Cal que, una vegada hagueu inscrit els vostres fills, us comprometeu
a fer ús del servei. D’aquesta manera es garantirà una bona gestió.

Us fem arribar el  formulari d’inscripció a la sessió. Aquest formulari romandrà obert fins a
assolir el màxim de places previstes per a cada sessió. No us espereu al darrer moment (12
de febrer)!

Us animem a participar-hi.  Des de la comissió estem convençuts que compartir  projecte
educatiu és enfortir el creixement dels nostres infants. 

8. PREVISIÓ DELS GERMANS NASCUTS EL 2015, 2016 I 2017

Ja fa uns mesos que us vam demanar, a petició de l’Ajuntament, la previsió de 
germans per als propers tres cursos, és a dir, els infants nascuts el 2015, el 2016 i el
2017. Aquestes dades que ens demanen a les escoles juntament amb la informació 
que té el Departament d’Ensenyament són les que utilitzen per fer les planificacions 
de cara a les preinscripcions dels propers cursos.

És molt important que si alguna família no ho va fer dins el termini ens ho faci arribar
com a màxim el 19 de gener. Us fem arribar l’enllaç del document.
És molt important que tinguem tota la informació.

9. COMISSIÓ DE CARNESTOLTES AFA

“La festa de Carnestoltes al febrer arribarà
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I la comparsa de la Sínia en marxa s’ha de posar

Després de rumiar i rumiar, la disfressa escollida de dins d’un ou sortirà
a gran velocitat anirem, un llarg coll tindrem i les plomes lluirem

La comparsa reial serem i molta gent necessitem
Amb gran orgull el Rei portarem i d’una gran festa gaudirem”

Aquest any a Molins de Rei la festa de Carnestoltes se celebrarà el 10 de febrer.
Tenint  en compte que  la  data  ja  és  a  prop i  que la  comparsa de l’escola  serà
l’encarregada de portar el rei Carnestoltes, la Comissió de Carnestoltes de l’AFA ja
ens hem reunit i ja us podem donar la informació per organitzar la comparsa.

Com ja deveu haver endevinat amb els rodolins, aquest any volem anar disfressats
d’estruços. Pensem que es tracta d’una disfressa fàcil de confeccionar, còmoda de
portar i que pot donar un toc d’originalitat a la rua. Es tractaria que tant adults com
nens anéssim tots iguals.

Com cada any us fem arribar l’enllaç (  https://goo.gl/forms/wBKmjZkbl4Cl11yw1) on
les famílies us podeu apuntar i així des de la comissió podem fer una previsió del
material  que  necessitarem  per  confeccionar  la  disfressa.  La  comissió  de  l’AFA
intentarà subvencionar-ne el cost al màxim possible.

També volem informar-vos que, com cada any, hi haurà uns tallers previs a la Rua
de  Carnestoltes  perquè  tothom  que  ho  necessiti  pugui  agafar  el  material  i
confeccionar la disfressa tots junts.

Els dies dels tallers seran:

Dissabte 20/01/18
Dissabte 27/01/18

I l’horari de 10 a 13 h.

Des de la  Comissió  de Carnestoltes de l’AFA volem animar  totes les  famílies  a
apuntar-vos i participar en aquesta festa!! La data límit per apuntar-se és el 20 de
gener!!!!  

10. APARCAMENT DE LES BICICLETES DINS EL PORXO DE L’ESCOLA

Les entrades i sortides de l’escola són un moment amb molta gent: infants, pares, 
mares, avis i àvies, cotxets amb nadons… aquesta vivència la teniu cada dia les 
famílies. Als docents ens agrada que cada dia hi hagi aquest flux de famílies amunt i 
avall per l’escola acompanyant els infants, ens ajuda a fer-la encara més viva, però 
l’edifici no està preparat per fer-ho fàcil. Per això des de l’escola hem anat buscant 
mecanismes per fer-ho possible: un docent acollint els nadons amb els cotxets, els 
diferents circuits de circulació dins l’escola per arribar a les aules, els aparcaments 
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de patinets al porxo per infants de l’escola que es desplacen amb aquest vehicle…, 
però de moment l’entrada del porxo de l’escola no està pensada perquè entrin 
bicicletes ni d’adults ni d’infants a l’escola.

Des del Consell Escolar de l’escola en diverses ocasions s’ha demanat el 
manteniment dels aparcabicicletes pròxims a l’escola quan han estat malmesos, per 
garantir que infants i famílies poguéssiu aparcar-hi les bicicletes.

Els darrers dies hi ha hagut bicicletes aparcades dins el porxo. Hem estat parlant 
des de la coordinació de l’AFA i l’escola i creiem important demanar a totes aquelles 
persones que, de forma habitual, infants i adults, es desplacen amb bicicleta, la 
deixin aparcada ens els aparcabicicletes pròxims a l’escola. 

11 .  ACOMPANYAMENT DEL DOL 

El passat dimecres 10 de gener vam rebre la trista notícia de la mort de la Jèssica
Turmo, mare de 3 infants de l’escola, la Martina, l’Enric i l’Anna.

Des de l’escola i des de les aules s’està fent l’acompanyament als fills, familiars i
amics, com a la resta d’infants, per tal de poder parlar de la pèrdua d’una persona
estimada i poder estar a prop dels que més ho necessiten en aquests moments tan
difícils.

12. NOVETATS EL WEB

P3->Fem psico amb les famílies de P3
P4->  Anglès, un nou repte
P4-> Per molts anys
P4-> Fem psico     Taronges i Verds
P4-> Projecte capgrossos
P4-> Sortida Gegants
P4-> Els primers dies de curs
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http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2017/12/16/taronges-verds-p4/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2017/12/16/sortida-gegants-2/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2017/12/16/projecte-capgrossos/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2017/12/16/psico/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2017/12/16/per-molts-anys/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2017/12/16/angles-un-nou-repte/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/2017/12/14/fem-psico-amb-les-families/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2017/12/16/els-primers-dies/

