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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

5è Turó de l’Home→ Sortida a Collserola, matí. Faran una caminada per descobrir secrets
amagats de Collserola. Cal que portin esmorzar i aigua. És important també portar calçat
adequat per caminar.  

2. EL CARNAVAL A L’ESCOLA

En el darrer full  informatiu ja vam compartir la posada en marxa del carnaval a l’escola.
Aquesta setmana ja en sentireu a parlar. Ja ha arribat el moment en què cada comparsa
decideix de què es disfressarà. 

Aquesta  setmana també és  el  moment  d’engegar  els  motors  del  taller  de  patronatge  i
costura. La roba que es necessita per elaborar les disfresses de les comparses NO les
haureu de comprar les famílies. Es compraran des de l’escola. Una vegada estigui fet el
patró de la disfressa del vostre fill, en cas que el necessiti, us el farem arribar per a cosir-lo
a casa i retornar-lo a l’escola. Si us voleu afegir al taller de patronatge, finalment començarà
el proper dilluns 29 de gener. 



Ben aviat també us farem arribar una nota amb la roba base de la disfressa que hauran de
portar els infants i el dia que l’hauran de portar.

També volem dir que de cara el divendres 9 de febrer AFA i escola ens estem organitzant
per a coordinar la rua. Aquell dia es necessitaran unes vint persones que puguin venir a
l’escola  a  quarts  de tres  per  a  realitzar  tasques  de suport  a  la  rua,  obrir  el  pas  a  les
comparses, preparar el berenar posterior i fer la retirada de carrosses de la pista. Si teniu
ganes i disponibilitat per a participar en l’organització de la rua, només cal que deixeu les
vostres dades al formulari que compartim a continuació.

La setmana del 5 al 9 de febrer les comparses començaran a treballar de valent. Al
llarg d’aquestes sessions cada comparsa elaborarà els seus complements i els seus trets
carismàtics i identificatius. Algunes comparses necessiten material de rebuig que els ajudi a
elaborar tots aquests elements. Us demanem a les famílies que ens ajudeu a aconseguir
aquest material, si us és possible:

1. Cartrons grans de nevera, rentadora…
2. Tubs de cartró de paper d’alumini o de paper film. De paper de vàter i tovallons de

paper no fa falta perquè aquests tubs són massa tous i poc resistents.
3. CD i discs de vinil
4. Cinta ampla, tipus cinta de persiana
5. Tubs grans de cartró dur
6. Planxes de porexpan
7. Petxines grans (tipus ostres)

La recollida d’aquest material serà el vestíbul del passadís del segon cicle, de 5è i 6è.

3. PORTES OBERTES

L’escola presentarà el seu projecte a les famílies interessades a matricular els seus fills a
l’escola en dos formats. El primer dia  serà el dijous 22 de febrer, en què oferirem a les
famílies que puguin viure i veure La Sínia en funcionament. Aquesta primera jornada de
portes  obertes té les  places limitades i,  per  tant,  totes  les  persones interessades s’han
d’inscriure  en el formulari que es pot trobar al web de l’escola.   El segon dia, que serà el
dijous 1 de març,  en format de matí de 9 a 12 h i també el mateix dia 1 de març a les
17h  de  la  tarda,  exposarem  els  fonaments  del  projecte  de  l’escola,  les  dinàmiques  i
activitats que portem a terme. Tota aquesta informació està recollida al web de l’escola. 

El nostre horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h.
Per a qualsevol altra informació podeu enviar un correu a esc-lasiniamolins@xtec.cat.

https://docs.google.com/forms/d/1E2JFhCwlYpNvLyOonDgd1RjMVZrBwGLDwIX
mailto:esc-lasiniamolins@xtec.cat
https://docs.google.com/forms/d/1wUIjiNRJ_7zxQvnOJXXPKWJ0TzxLQkWiWqM


4. LES MATEMÀTIQUES A L’ESCOLA: UNA APROXIMACIÓ VIVENCIAL

Encara us  podeu apuntar   a  les  sessions de treball  de  les  matemàtiques amb la  Lara
Gimenez. 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  de nou  el  formulari  d’inscripció a  la  sessió.  Afanyeu-vos  a  apuntar-vos,
queden poques places!

5. PARADETA DE LA FIRA

Us fem saber que, com cada any, els nois i noies de 6è han estat treballant per elaborar
productes per vendre per la Fira de la Candelera. Els diners que en treguin, juntament amb
les altres campanyes econòmiques que han fet i  que estan fent,  com els berenars dels
divendres, els serviran per pagar-se la sortida de final de curs. Aquesta sortida que faran es
pagarà únicament amb els fons que treguin d’aquestes campanyes econòmiques. Es tracta
d’un projecte transversal que dura tot el curs, en el qual ells mateixos trien segons els seus
interessos i els diners obtinguts allà on poden anar. Per tant, els toca treballar de valent per
aquest projecte comú.
La seva parada estarà ubicada a la plaça del Molí, a prop de la carpa d’entitats.

6. MENJADOR

Si heu llegit la revista que 7 i Tria ens ofereix juntament amb els menús del trimestre, haureu
vist que va carregada d’informacions interessants!
 
Ja sabeu que des de la Comissió de Menjador de l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes)
estem  treballant  per  acostar  el  projecte  educatiu  del  menjador  al  de  l’escola,  ja  que
considerem que el temps del migdia és un espai educatiu més. D’aquí va sorgir el projecte
«Servim-nos  com  a  casa»,  que  tan  bona  rebuda  ha  tingut:  ha  millorat  l’ambient  del
menjador,  ha  reduït  el  nivell  de  soroll  i  tant  les  monitores  com  els  infants  estan  més
còmodes. De cara a les famílies,  algunes preocupacions sobre si els nostres fills i  filles
menjarien  prou  s’han  esvaït,  ja  que  els  mínims i  màxims  proposats  es  respecten  amb
facilitat.

https://goo.gl/forms/xtvSHo1MXMeOhR3t2


 
També van en aquesta línia les recomanacions de la guia editada per l’Agència de Salut
Pública  de  Catalunya:   Acompanyar  els  àpats  dels  infants.  Consells  per  a  menjadors
escolars i per a famílies, on se’ns aconsella respectar els senyals d’autoregulació de la gana
que els infants tenen de manera innata.
 
D’altra banda, també se’ns diu que «els models alimentaris més saludables es caracteritzen
per  un  consum  majoritari  d’aliments  d’origen  vegetal».  També que  l’OMS (Organització
Mundial de la Salut) recomana «prioritzar els aliments d’origen vegetal». En aquesta línia ja
vam començar a treballar  els mesos de novembre i  desembre oferint  un dilluns al  mes
sense  carn.  Després  d’aquest  període  d’adaptació,  durant  aquest  any  oferirem tots  els
dilluns sense carn.
 
Tal com hem anat explicant, no es redueix la quantitat de proteïna que mengen els nostres
fills i filles, sinó que l’únic que varia és el seu origen. I recordeu que això només ho fem un
dia a la setmana, de manera que si voleu mantenir el nivell  d’ingesta de carn ho podeu
compensar amb el que mengen a casa.

Seguirem compartint tot el que anem aprenent sobre el que els experts recomanen per als
nostres fills i filles. Si teniu qualsevol dubte, inquietud, qüestió, proposta... podeu parlar amb
la Mireia o escriure’ns al correu electrònic de l’AFA.

7. NOVETATS EL WEB
1. 5è-> Jornada de Bàsquet
2. 5è-> Jornada de bricolatge al pati
3. 5è-> Segle XX, Setmana Temàtica
4. 5è-> Analitzem els programes de festa major
5. 5è-> Ball de bastons
6. 5è-> Sortida al caixafòrum
7. 5è-> Conferència de la Gemma Tribó
8. 5è-> Educació per la Pau, Irenia
9. 5è-> Els nostres avis
10. 5è-> Refugi antiaeri
11. 5è-> Arts escèniques
12. 5è-> Segle XX, Setmana Temàtica 
13. 5è-> Mastercook
14. Menús 2n trimestre
15. 2n-> Puig les Agulles
16. Portes Obertes 2018

http://blocs.xtec.cat/lasiniafullinformatiu/2018/01/24/portes-obertes-2018/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins2/2018/01/24/visitem-la-pedrera-del-garraf/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/2018/01/23/menus-2n-trimestre-curs-2017-2018/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins5/2018/01/17/mastercook/
https://photos.google.com/share/AF1QipPnSR21hU7e8DnRQ2OhUgUwJ9Jqs92
https://photos.google.com/share/AF1QipONyIUSx2mTSzW_dT5mXHbzIYqylJMv
https://photos.google.com/share/AF1QipMI94poNk_JTzVoved4DBBseR-5q6Fy9
https://photos.google.com/share/AF1QipPsudcQHDxkXn0RPLrsm17nfAzU4STP
https://photos.google.com/share/AF1QipPeO5AiXOHpFzn1V94fQPfTvhGRpd0YA
https://photos.google.com/share/AF1QipOWD32RdRmodx4H4auAnkKC3t6fo96aaBacWhqstT2RNSP9w4GQjNIxw5CDxfexjQ?key=aFZSZlR3SzJVRlNKNU5NcEJzYVI4QUk4eUZzQmFn
https://photos.google.com/share/AF1QipOrsMumxMP85HemuTFKzM5coT-9P
https://photos.google.com/share/AF1QipOSaEyFOxKtkOHbh4Kce73d9RZuOt85j
https://photos.google.com/share/AF1QipMtlJmAkNjXzbvmCusbA6I5U05a5okm
https://photos.google.com/share/AF1QipPnSR21hU7e8DnRQ2OhUgUwJ9Jqs92
https://photos.google.com/share/AF1QipNclFwxN8Op1XDiJfjmHgICQCXTIOIPHW
https://photos.google.com/share/AF1QipMc3N4Xt-bTpM6ZWF1ncKu_1k3eobl6M6oOReJFe7OR863ms36tZqiBCCbQO3_G-Q?key=YXVYOXBkaDVILVZ2alRfODl4MlZEZXJLaFYyODh3
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1986/acompanyar_apats_infants_2016_ca.pdf?sequence=1
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1986/acompanyar_apats_infants_2016_ca.pdf?sequence=1

