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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

6è→ del dimarts  6 de  març  al divendres  9 de març, tot el dia. Queralbs. Colònies de 
neu  entre Queralbs i la Vall de Núria. Les famílies de sisè ja han rebut el dossier informatiu 
amb els detalls específics. 

P3 → dimecres 7 de març, tot el dia. Concert a l’Auditori de Barcelona a veure Setze 
cordes. Cal portar esmorzar i dinar. Els infants que han demanat pícnic només cal 
esmorzar. L’hora de recollida dels infants serà a l’horari habitual (16:30 ) a la classe.

3r→ dijous 8 de març,matí fins a les 12’30h. Castellbisbal. Tallers de ciència gentilesa de 
l’empresa BASF, kid’s lab és una iniciativa d’aquesta empresa que té per objectiu despertar 
l’interès per la ciència i fer adonar als infants de la importància de la química al nostra dia a 
dia. No hauran de  portar esmorzar, els conviden. 

3r→ del dilluns 12 al dimecres 14 de març, tot el dia. Colònies al Camp d’Aprenentatge 
de Juneda. Colònies a una granja on els infants podran descobrir els processos de 
transformació alimentària, de la llet, el formatge, el pa i la mel. Les famílies de 3r han rebut 
el dossier informatiu amb les dades específiques. 



6è→ dimarts 13 de març, trobada d’atletisme, matí. Cornellà.  Trobada dels 6ès de les 
escoles de Molins de Rei per a compatir una jornada de pràctica de l’atletisme, disciplina  
que han treballat a l’educació física. Arribaran a les 13h. 

5è→ dimecres 14 de març, matí. Cornella. Trobada dels 5ès de les escoles de Molins de
Rei per a compatir  una jornada de pràctica de l’atletisme, disciplina  que han treballat a
l’educació física. Arribaran a les 13h. 

4t→ dimecres 14 i divendres 16 de març. Molins de Rei.  Riu Llobregat. Inspecció del
riu Llobregat. Aniran fins a la riba del riu Llobregat per a conèixer-ne l’estat de salut. Hi
aniran en bicicleta des de l’escola, per tant, és important que si alguna persona no disposa
de bicicleta intenti buscar-ne alguna per a aquesta ocasió i, si no, que ho faci saber a la
seva tutora. També cal portar  botes d’aigua (si pot fer fins al genoll)  per a poder fer
l’activitat amb comoditat. Si algú no en té que no en compri, farem aquesta activitat per
grups. Els infants us faran saber quin dels dos dies hi aniran, no hi aniran en grup classe
sinó que ho faran per grups de treball. 

 4t→ dijous 15 de març, matí. Barcelona. El Liceu. Gaudiran de l’obra Guillem Tell, que
és una adaptació trepidant de l’òpera de Rossini, que ens explica la llegenda de Guillem
Tell.  Serà una sortida de tot el dia, els infants que no tenen el servei de menjador han de
portar dinar de casa.

1r→ Dijous 15 de març, matí d’10’30h a 11.45h. Visita a l’escola de música Julià Canals
on gaudiran d’una audició en directe interpretada pels propis alumnes de l’escola municipal
de música.

2. NI UN PLAT BUIT-> PRODUCTE FINAL DEL PROJECTE QUE HAN ESTAT 
TREBALLANT
Us fem arribar l’escrit i en el document adjunt el tríptic elaborat pels infants de 6è:

“Els nens de la classe  del Pic de Noucreus hem estat fent el projecte dels drets humans. 
Hem treballat el dret a tenir una alimentació digna.
Nosaltres: el Gerard, el Nèstor, la Laia, el Roc  i la Omaïma volíem fer una campanya per 
recollir aliments, però hem vist que l’Ajuntament ja en feia una, Ni un plat buit,. Hem trucat a
l’ajuntament i els hem dit que volíem participar amb la campanya, recollint aliments a la 
nostra escola.
Per això necessitem la vostra ajuda!
Hi voleu col·laborar?
Només cal que porteu aliments a l’escola tipus pasta, arròs, llegum, oli…. i el deixeu a la 
capsa que trobareu a l’entrada que trobareu  a l’entrada de l’escola.
Tots aquests aliments els podeu portar del 5 al 9 de març.
Ens ajudareu a canviar a Molins de Rei?”



3. COMISSIÓ DE MENJADOR:

Durant l’Assemblea d’inici de curs de l’AFA ja vam compartir una dificultat amb
què ens hem trobat aquest curs. Tenim un augment substancial d’infants que es
queden a dinar, sobretot en els cursos d’infantil. El nostre menjador no és prou
gran i ara ens trobem que no hi caben tots els nenes i nenes en unes condicions
òptimes per a que puguin menjar amb tranquil·litat. 

Aquests mesos hem estat valorant possibles solucions i, des de l’escola se’ns ha
plantejat la possibilitat d’ocupar altres espais fora del menjador per solucionar-
ho. Concretament, la idea consisteix en què els infants de  P-3 dinin en un altre
espai de l’escola. Per a això caldria incorporar una persona a l’equip de monitors
i monitores que facilitaria les tasques d’adequació de l’espai. Els infants seguiran
fent la migdiadada a l’espai de psico com fins ara. 

Així que en unes setmanes començarem a organitzar-nos d’aquesta manera. La
resta de grups seguiran dinant al menjador i fent els mateixos torns.

Per  a  qualsevol  dubte  o  comentari  ens  podeu  escriure  a  l’adreça  de  correu
electrònic  que  hem  habilitat  especialment  per  a  temes  relacionats  amb  el
Menjador: menjador.lasinia@gmail.com.

També us fem saber a les famílies que teniu infants a P-3 que aquest mes es
passaran els rebuts dels llençolets que fan servir els vostres fills i filles. L’import
és de 2€ i s’afegirà al vostre rebut mensual. 

4. BIBLIOTECA: DUES NOVES PROPOSTES PEL FOMENT DE LA LECTURA

4.1. Agafa’n un deixa’n un

A l’entrada de l’escola hi ha un moble de fusta on s’hi poden intercanviar llibres 
de lectura per adults. La idea del moble és poder intercanviar lectures que ens 
semblin interessants amb altres adults de l’escola.
L’objectiu és que sigui un moble actiu i dinàminc, per tant, demanem que seguiu
les següents indicacions:
- Deixeu un llibre quan en vulgueu agafar un altre.
- Agafeu un llibre quan en vulgueu deixar un altre.
- Deixeu títols de relativa actualitat (edicions posteriors a l’any 2000).
- Els llibres han d’estar en bon estat.
Animeu-vos a donar un cop d’ull als llibres que hi ha! Els nens i nenes 
s’empapen dels nostres actes, si nosaltres parem davant dels llibres és més 
probable que ells també s’interessin per la lectura.

4.2. Llibre de la quinzena

A partir d'aquest full informatiu us anunciarem quin és el llibre que l'Aleph ha 
recomanat per a la quinzena i us en farem una breu descripció. Recordeu que la 
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biblioteca està oberta cada dilluns i dimecres a la tarda i que és un bon moment 
per anar a consultar aquest llibre (i molts d'altres!) amb els vostres fills i filles.
Us demanem que el llibre de la quinzena el deixeu al faristol on el trobareu i us 
informem que mentre està exposat no se'n podrà fer el préstec.

Aquesta quinzena l'Aleph recomana...

La girafa camacurta

per descobrir que tothom té alguna por o altra i que potser són més irracionals 
del que ens pensem!... o potser no??

5. COMISSIÓ PEDAGÒGICA; ENDAVANT AMB LES MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES.

La comissió pedagògica està molt contenta de la bona rebuda que va tenir la sessió de la 
Lara Giménez. Les valoracions ens han permès fer-ne un balanç positiu i anotar algunes 
aportacions per continuar  treballant. Per això seguim amb el motor en marxa i ja us 
avancem  que el proper dimarts 15 de maig  tindrà lloc una sessió  manipulativa, d’inici a fi.
A les valoracions  també es reflectia la demanda del llistat de jocs que hi havia a la sessió. 
Tan bon punt la Lara ens ho faci arribar  el compartirem. 
Recordeu que la comissió pedagògica, formada per famílies i metres,  està oberta a 
aportacions i  a noves incorporacions, si algú s’anima que es posi en contacte amb 
pedagogica.sinia@gmail.com. 

6. NOVETATS EL WEB

1. 5è-> Visita a l’exposició d’astronomia
2. Turó de l’home-> Els del Turó de l’home visitem l’aula de psicomotricitat
3. 2n-> mercat d’aniversaris
4. 3r-> Els Espais d’Aprenentatge
5. 2n-> El molí paperer
6. 6è->La paradeta de Nadal
7. 1r-> Les consignes de carnaval

http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/2018/02/21/consignes-de-carnaval/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/2018/02/23/la-nostra-fira-de-nadal/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins2/2018/02/26/moli-paperer-de-capellades/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2018/02/26/espais-daprenentatge-3r/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins2/2018/02/27/mercat-daniversaris/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins5/2018/02/28/visitem-laula-de-psicomotricitat/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins5/2018/02/28/visita-exposicio-dastronomia/
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