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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

P5  i  1r  →   dimarts  22  de  maig.  Visita  al  museu  del  disseny  de  Barcelona.  Sortida
emmarcada en el projecte EL FIL DE L'ART, treball conjunt de P5 i 1r a partir de diferents
idees, referents i conceptes de la moda, del vestuari i de l'art. Sortiran a les 9.30 h. Cal que
portin esmorzar.  Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar
dinar.

4t → dimarts 22 de maig i  dimecres 23 de maig (en funció del grup de treball  del
projecte).  Descoberta del delta del Llobregat. Sortida emmarcada dins del projecte del riu
Llobregat. Observació dels ocells, de la vegetació de ribera, de la qualitat de l’aigua, i dels
impactes antròpics en aquest tram final del riu. Els infants que no mengin pícnic del servei
de menjador han de portar dinar. Cal que es protegeixin la pell amb crema solar i que portin
un bon calçat per caminar. Si tenen prismàtics, els poden portar per a observar els ocells. 

5è  →  dilluns  28  de  maig.  Auditori  de  Barcelona.  Posada  en  escena  de  la  cantata
“Partícules”, treballada al llarg del curs a les sessions de música. Els infants sortiran de
l’escola a mig matí per anar a l’Auditori amb tren. Dinaran a prop i faran un assaig general.
La tornada de l’Auditori serà amb les famílies. Per a l’actuació hauran de venir vestits amb
una samarreta de color  verd (qualsevol  tonalitat)  i  pantalons negres.  Els infants que no
mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. 



2. FESTA DE FI DE CURS

Les famílies de 3r ja fa mesos que estant treballant perquè el divendres 22 juny puguem 
gaudir de la festa de final de curs.
Molt aviat rebreu més informació de la compra de tiquets, horaris de la festa, etc.
Ara només us fem un recordatori de la data de final de curs; la resta de la informació la 
rebreu en el següent full informatiu.

3. ERROR AMB LA DATA D’INICI DE LA JORNADA INTENSIVA

En l’últim full informatiu vam escriure erroniàment que el dilluns 4 de juny s’iniciava la 
jornada intensiva, i no és així. Segons el calendari establert pel Departament 
d’Ensenyament, la data d’inici de la jornada intensiva és el dimarts 5 de juny.
El calendari que hem tingut penjat tot el curs al web ja ho indicava de forma correcta.

4. CONCERT D’ALUMNES

El proper 30 de maig els infants de l’escola han organitzat un concert d’alumnes. Aquesta 
proposta ha sorgit dels mateixos infants de l’escola i que a través del  Consell d’Escola s’ha 
organitzat. La idea d’organitzar un concert musical en què els intèrprets fossin els alumnes 
de l’escola que toquessin un instrument o cantessin va ser molt ben acollida, i a partir 
d’aquell moment els infants es van organitzar per fer possible aquesta iniciativa. 

Així doncs, després d’un procés de definició llarg amb els infants, la proposta està ben 
definida, i el proper 30 de maig una cinquantena d’intèrprets, repartits en espais diferents de
l’escola, faran sonar sis petits concerts dirigits a tots els altres infants. 
Els espectadors d’aquests concerts seran la resta de companys de l’escola, que aquella 
tarda podran gaudir de música en directe; segur que serà una tarda bonica.



5. L’ALEPH RECOMANA

Aquesta setmana l'Aleph us recomana Valors per a la convivència, perquè ens ajudi a tenir 
clars quins són els valors que podem potenciar als infants i de quina manera ho podem fer, 
tant des de casa com des de l'escola. 

6. PROJECTE ARTÍSTIC

Els infants de P3 i fins  1r estant portant a terme un projecte artístic. Cada nivell s’endinsa i 
prioritza uns objectius.
P3-> al llarg del seu treball descobriran les semblances i les diferencies entre un quadre i 
una escultura.
P4-> Coneixement d’un taller de confecció i elaboració de a través del patronatge de peces.
P5 i 1r-> Treballant el fil de l’art-> analitzaran com incideix l’art en la moda i elaboraran 
vestits aplicant els coneixements coneguts.

Us convidem a totes les famílies a veure els productes finals d’aquests projectes i conèixer 
els processos de treball que han portat a terme a partir del dijous 31 de maig, moment en 
que s’inaugurarà aquesta exposició.

7. COMISSIÓ DE MENJADOR

Com ja us vam explicar en l’últim full Informatiu, en la darrera assemblea extraordinària de 
l’AFA es va aprovar la decisió de canviar l’empresa que gestiona el menjador de l’escola. 
Durant el proper curs 2018-19 serà Doble Via qui gestionarà el menjador, una cooperativa 
d’iniciativa social que presta serveis d’atenció a les persones en l’àmbit socioeducatiu. 

http://doblevia.coop/


Des de la Comissió estem treballant intensament per tal d’aprofitar aquest canvi per introduir
petites millores en el funcionament del menjador. Ja ens hem trobat amb l’equip per recollir 
les seves propostes i seguim preparant-ho tot per continuar construint entre tota la 
comunitat educativa el projecte de menjador.

Us recordem que Doble Via subrogarà el contracte d’aquelles persones de l’equip de 
coordinació i monitoratge de menjador, com també de cuina, que així ho decideixin, amb la 
idea de consolidar el model actual de monitoratge i dels serveis de coordinació i cuina.
Si ens voleu fer arribar les vostres propostes, teniu dubtes que vulgueu resoldre o 
comentaris a fer, ens podeu escriure al correu de la Comissió: menjador.lasinia@gmail.com.

8. EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS

Dimecres 30 de maig a les 16.30 h es farà la reunió informativa de l’extraescolar d’anglès 
per al curs 2018-19, adreçada a totes les famílies.
La reunió tindrà lloc al menjador de l’escola i la durada aproximada serà de 30 minuts.

9. NOVETATS EL WEB

1. P4-> Treball en equip
2. P4-> Com es construeixen els anells
3. P4-> Per molts anys verds
4. 1r-> Les dents
5. P4-> l’avi Salvador
6. P3-> Colònies a Can Pere

http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/2018/05/16/colonies-a-can-pere-2/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2018/05/16/ens-visita-lavi-salvador/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/2018/05/16/projecte-les-dents-puig-dolorda/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2018/05/16/per-molts-anys-verds/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2018/05/16/projecte-com-es-construeixen-els-anells/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2018/05/16/treball-en-equip/
mailto:menjador.lasinia@gmail.com

