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1.SORTIDES PEDAGÒGIQUES

P4 taronges→ dimecres 25 d’abril,  matí.  Hort,  Molins de Rei.   Els taronges han estat
experimentant amb el creixement de les plantes a l’aula. Dimecres aniran a veure l’hort
d’una família de la classe on observaran plantes en diferents fases de creixement i buscaran
respostes a part de les seves preguntes. 

2n→  dimecres  25  d’abril,  matí.  Parc  de  la  Mariona.  Trobada  de  jocs  tradicionals.
Intercanvi intergeneracional entre avis i infants de 2n d’Educació Primària de les escoles de
Molins de Rei. La sortida es farà des de l’escola caminant. Cal ser molt puntuals a les 9 h al
carrer de les Sínies. Els infants arribaran i es col·locaran una medalla i etiqueta que els
donaran les mestres abans de sortir.  Han de portar aigua, crema solar posada de casa,
gorra, roba d’esport i un petit esmorzar. L’activitat finalitzarà a les 12.30 h, així que esperem
arribar a l’escola sobre les 13 h.

4t→ divendres 4 de maig, matí. Camp de futbol municipal. Trobada amb altres escoles



de la vila. Els alumnes de 1r de batxillerat de l’Institut Bernat el Ferrer organitzen un matí de
jocs alternatius que fomenten la participació i cooperació per als infants de 4t de les escoles
de la vila. Es trobaran  al carrer de les Sínies deu minuts abans de les nou. 

2. PORTES OBERTES A LA PISCINA DELS GRUPS DE 1r i 2n

Ja es va acabant el  curs i  també les sessions de piscina. Com cada any la piscina els

darrers dies d’activitat  organitza unes portes obertes per tal  que pugueu veure com els

vostres fills i filles es mouen dins l’aigua. Segons ens han informat, les portes obertes seran

el dilluns 28 de maig per als infants de 1r i el dimarts 1 de juny per als infants de 2n.

Per entrar dins el recinte d’aigua, per qüestions d’higiene no es pot anar amb el calçat del

carrer; per això demanen que les persones que hi vulgueu anar porteu xancletes; si no en

teniu des de la mateixa entitat ja us donaran uns peücs.

L’espai reservat a les famílies és el de les grades i des d’allà, si voleu, podreu fer fotos als

vostres fills i filles. En cap cas podeu sortir de l’espai reservat.

 

3. QUOTA DE L’AFA

Durant la primera setmana del mes de maig es passaran els rebuts de socis de L’AFA,
corresponents al curs 2017-2018.

4. LLIBRE RECOMANAT

Aquesta quinzena l'Aleph recomana "Qui diu la veritat, el cavaller o el drac?”

Un conte especial per a descobrir les dues versions de la llegenda de Sant Jordi, els dos
punts  de  vista,  les  dues  versions  enfrontades:  la  del  cavaller  i  la  del  drac.  I  no  es
reconciliaran mai. 
- El drac brama i llença foc pels queixals! - diu el cavaller.
- Que no! El que em passa és que tinc un constipat i he esternudat- respon el drac. 
A qui et creuràs? ... 
El millor és que us endinseu en aquestes històries i decidiu, vosaltres mateixos, quina de les
dues llegendes us creieu: la del cavaller o la del drac? 



Bon Sant Jordi! 

5. BEQUES DE MENJADOR PER AL CURS 2018-19

Ja ha sortit la convocatòria de concessió de serveis i ajuts de menjador escolar per al curs
2018 - 2019. La informació general, les bases de convocatòria, i el model de sol·licitud els
trobareu penjats al bloc de l’escola.
La data límit per fer l’entrega de la documentació és el dimecres 9 de maig fins a les 16.30
h, en l’horari d’atenció de la Montse Adan, l’administrativa de l’escola. Aquests dies són
dilluns i dimecres de 9 a 13 h i de 15 a 16.30 h, i divendres en horaris alterns de matí o
tarda.

6. COMISSIÓ DE MENJADOR

Tot just estem a punt de culminar un llarg procés de coneixement i reflexió sobre com volem
que sigui el menjador on dinen els nostres fills i filles. El proper  dijous 26 d’abril, a les
17.30 h, tindrà lloc l’assemblea extraordinària dedicada específicament al menjador.

El passat dia 12 vam poder escoltar els consells de la dietista i nutricionista Lluca Rullan
sobre  com  aconseguir  una  alimentació  saludable.  Si  us  la  vau  perdre,  escriviu-nos  a
menjador.lasinia@gmail.com i us enviarem les diapositives de la xerrada. 

Després  ens vam repartir  en  grups i  vam estudiar  amb deteniment  la  comparativa  que
havíem preparat  entre les dues empreses de menjador  que hem estat  estudiant.  D’una
banda, el que 7 i Tria (l’empresa amb qui treballem actualment) ens ha ofert fins ara. De
l’altra, les millores que ens aportarien des de Doble Via. Tothom va poder resoldre dubtes i
conèixer amb més detall la proposta de canvi d’empresa que us volem convidar a fer des de
la Comissió. Si en voleu conèixer els detalls, us convidem a llegir la proposta concreta en el

http://blocs.xtec.cat/lasiniafullinformatiu/2018/04/13/beques-menjador-pel-curs-2018-2019/
http://blocs.xtec.cat/lasiniafullinformatiu/2018/04/13/beques-menjador-pel-curs-2018-2019/
mailto:menjador.lasinia@gmail.com


següent enllaç.

A l’Assemblea us presentarem un breu resum de les conclusions a les quals vam arribar en
la sessió de debat.  I  decidirem si  tirem endavant la proposta de canviar d’empresa.  Us
demanem la màxima assistència, ja que es tracta d’una decisió important. 

L’AFA  ofereix  servei  d’acollida  gratuït  per  a  les  famílies  de  l’escola  que  vinguin  a
l’assemblea. Us demanem que us inscriviu per poder organitzar els preparatius.

7. INFORMACIÓ DE LES PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULES

El dijous 3 de maig surten publicades les llistes amb el barems provisionals, i del 4 al 8
de maig hi ha el període de reclamacions.
El  dijous  10  de  maig  surten  les  llistes  amb  barem  definitiu un  cop  resoltes  les
reclamacions,
El divendres 11 de maig hi ha el sorteig del número de desempat. 
La publicació de llistes ordenades definitives és el dimarts 15 de maig.
A partir del dilluns 11 de juny totes les famílies que hagin de formalitzar noves matrícules
poden passar per consergeria a recollir  la documentació que han de portar degudament
emplenada durant el període de matrícula, que és del dijous 21 fins al dimecres 27 de
juny. Aquesta mateixa documentació també la podreu trobar penjar al web a partir de l’11 de
juny. 

L’horari per formalitzar la matrícula és de 9 a 13 h per les noves matrícules i de 9 a 14 h per
les matrícules que ja tenen germans al centre.

8. JORNADA DE BRICOLATGE
Us fem memòria que el  dissabte 5 de maig entre 9.30 i  10 h  del matí  us esperem a
l’escola per gaudir de la jornada de bricolatge.
Ja sabeu que és una gran oportunitat per fer pinya tots plegats, docents, infants i famílies,
per conviure i  treballar  plegats per a la  millora de l’escola.  Les persones que ja hi  heu
participat altres cops ja sabeu que és un dia bonic i reconfortant, i als que encara no hi heu
vingut mai us animem a prova-ho per primer cop.
Com cada any tenim previstes diverses tasques, i en el següent enllaç us podeu apuntar a
les diverses tasques que tenim previstes.
Enguany, entre altres tasques, tenim previst seguir preparant les aules per adequar-les al
nostre projecte de centre i a les nostres dinàmiques pedagògiques.
Aquest formulari estarà vigent fins al  25 d’abril.
Els que vulgueu quedar-vos a dinar és necessari que ho deixeu anotat en el formulari. 
En  principi  comptarem  amb  les  persones  que  s’hauran  inscrit  durant  aquests  dies  al
formulari,  però  si  algú  no  està  apuntat  i  s’engresca  a  última  hora  hi  serà  igualment
benvingut. Així que dissabte us hi esperem!

https://docs.google.com/forms/d/1jIjkxnBrvOI6eBpgci-I9_4WrcIAHCV0KIrkvNVvej8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jIjkxnBrvOI6eBpgci-I9_4WrcIAHCV0KIrkvNVvej8/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZBXkW3Gnb6OFLp4_D41iNJXdfB1Somqr4VU_gOS83VkPO4A/viewform?c=0&w=1
https://drive.google.com/drive/folders/16ZMQJCkOeeMfQ1h-ezRn2gWD8MoKvujb


9. CRIDA A LA PARTICIPACIÓ A LA JORNADA DE SMART CLASSROOM

A l’escola ja fa temps que hem incorporat el treball de reflexió i transformació entre el procés

d’ensenyament-aprenentatge i l’espai que ocupem.

Aquest procés de transformació l’hem dissenyat i organitzat a dues velocitats: una de més
ràpida, que ens permet donar resposta a les necessitats bàsiques que volem assolir durant
el curs present; i un treball més lent a mitjà i llarg termini, on puguem exportar la reflexió
realitzada a altres espais i  usos de l’escola per tal de generar un canvi o transformació
integral de l’entorn, que ens permeti l’apoderament de qualsevol espai al nostre abast.

És en aquest exercici, i centrant els esforços en el treball per a aquest curs, que descobrim
la proposta Smart Classroom Project com una oportunitat per a dinamitzar el  procés de
reflexió engegat al voltant del concepte d’aula. Aquesta proposta està liderada per la UOC
(Universitat Oberta de Catalunya) i finançada pel programa RecerCaixa.  El seu objectiu és
potenciar  l'aprenentatge col·laboratiu,  creatiu,  social  i  obert  dels  centres  i  portar-lo  a  la
pràctica de forma pilot en centres educatius. La Sínia és un d’aquests centres pilot. Ja hem
començat a treballar amb els representants de la UOC en diferents trobades amb el grup
impulsor de docents, amb els infants de 4t i 5è, i ara queda fer una treball amb les famílies.
Aquests  projecte  de  Smart  Classroom  preveu  que  en  diferents  fases  participi  tota  la
comunitat educativa i, per tant, també les famílies. Aquestes trobades de treball conjunt amb
les persones de la UOC que lideren el projecte i els docents, infants i famílies han de servir
per elaborar un procés de codisseny dels espais amb la idea d’adaptar les aules a les noves
metodologies i necessitats dels docents i dels infants.
La  data  prevista  per  portar  a  terme  aquest  treball  amb  les  famílies,  els  docents  i  els
representants de la UOC és aquest dimarts 24 d’abril de 17.30 a 19:30 h. Aquí us enllacem un
formulari per tal que us hi pugueu apuntar.
 
Estem  convençuts  que  poder  formar  part  d’aquest  programa  d’investigació  i  reflexió
juntament amb la UOC ens ajudarà a seguir  millorant i engrandint el projecte de La Sínia i,
com sempre, ens agrada comptar amb la participació de les famílies.

10. CONFIRMACIÓ DE PLAÇA PER AL PROPER CURS 2018-19

S’han fet arribar als infants els documents per confirmar la plaça de cara al proper curs
2018-19.  És  necessari  que  tothom  retorni  signat  aquest  document a  l’escola  com a
màxim el proper  divendres 27 d’abril. S’ha de fer arribar als tutors i tutores dels vostres
fills.

https://docs.google.com/forms/d/10kxfIy6_A60lpYdPrOE5OW0u75XvQVabJ9hPK2GQMac/edit
https://docs.google.com/forms/d/10kxfIy6_A60lpYdPrOE5OW0u75XvQVabJ9hPK2GQMac/edit


11 JORNADA INTENSIVA EL MES DE JUNY

Us informen que a partir del proper dia 4 de juny fins el dia 22 l’escola realitzarà
l’horari intensiu.

El servei de menjador serà de 13:00h a 15:30h

● EL INFANTS DE P3, P4 I P5 ES RECOLLIRAN A LES SEVES RESPECTIVES
AULES.

● ELS INFANTS DE 1R A 6È ES RECOLLIRAN AL PORXO DE L’ENTRADA.

CASALET

Per facilitar als pares la permanència dels nens/es al Centre, us oferim el Servei opcional
d’acolliment de 15:30 a 16:30 .

Si esteu interessats en aquest servei cal emplenar un full d’inscripció que trobareu al web
d’escola o podeu demanar a la coordinadora .

Preu : 18 € (15:30 a 16:30); esporàdic : 2,00€

Cal retornar el full d’inscripció abans del 30 de maig.

El Servei d’acollida de tarda de 16.30 a 17.30 es continua oferint del 4 al 22 de juny amb les
mateixes condicions .

ADJUNTEM LES AUTORITZACIONS :
1* RECOLLIDA : EN CAS QUE LA RECOLLIDA NO L’EFECTUÏ EL PARE , MARE O
TUTOR LEGAL
2*MARXAR SOL : A PARTIR DELS NENS DE 3R, SI MARXEN SOLS

No s'entregarà cap infant a cap persona que no porti l’autorització
No marxarà cap infant sol si no ha portat l’autorització.

CAL ENTREGAR LES AUTORITZACIONS A LA COORDINADORA DE MENJADOR

12- COMISSIÓ PEDAGÒGICA: TALLER DE MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES

Recordeu que el proper dimarts 15 de maig de 17.30 a 19.30 h es durà a terme el taller
manipulatiu de matemàtiques, que és una segona part de la sessió de treball que es va fer
amb la Lara Giménez el passat  mes de febrer.  El taller permetrà manipular el material de
base  10  i  hi  haurà  l’oportunitat  d’aproximar-nos   a  un  seguit  de  reptes  i  propostes
matemàtiques que funcionen cada dia a l’escola. 



Encara queden algunes places disponibles per al taller. Us fem arribar de nou el formulari
d’inscripció a  la  sessió.  El  formulari  romandrà  obert  fins  a  assolir  el  màxim de  places
previstes. No us espereu al darrer moment.

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 se’n garantirà la bona gestió.

13. TANCAMENT DE PSICO AMB 1r

Amb les primeres caloretes ja es comença a olorar el final de curs, i amb el final de curs ens
cal preveure tancaments d’etapes.
Els nens i nens de 1r han estat gaudint quatre anys de psicomotricitat. Ho han pogut viure
ells amb els mestres i els seus companys. Ara, en el moment de tancar aquesta etapa,
creiem important que els infants ho puguin fer amb les seves famílies.
Us fem arribar les dates de les sessions perquè us les pugueu reservar. Les dates previstes
per fer el tancament de psico  el dimarts 30 de maig i el 31 de maig.

Per qüestions d’espai de la sala de psicomotricitat només pot assistir un adult per infant.

14. NOVETATS EL WEB

1. 3r-> Dansa contemporània
2. Montcau-> Un dia psicomotricitat
3. Montcau-> Construïm la nostra biblioteca
4. Montcau-> lectura
5. Gimcana per Molins
6. Energia solar
7. El Montcau-> Els microorganismes

http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2018/04/18/energia-solar/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2018/04/18/energia-solar/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2018/04/18/gimcana-per-molins/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2018/04/19/lectura-montcau/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2018/04/19/construim-la-nostra-biblioteca-montcau/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2018/04/19/un-dia-a-psicomotricitat-montcau/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2018/04/19/dansa-contemporania/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgko4B4DewIKMY5Ttk1jRTLxpHqIBGoKU0ypsFG7IKIduHJQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgko4B4DewIKMY5Ttk1jRTLxpHqIBGoKU0ypsFG7IKIduHJQ/viewform?usp=sf_link

