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1.SORTIDES PEDAGÒGIQUES

3r →  dimecres 06 de juny.  Els infants de 3r juntament amb els altres  nens i nenes de

Molins de Rei aniran al Poliesportiu municipal per compartir danses. 

Important, la sortida es farà de forma molt puntual a les 9h del matí. Es quedarà amb els

infants  a  la  porta  del  c.  de  Les  Sínies  i  no  s’entrarà  a  l’escola.  De  l’escola  i  fins  el

poliesportiu aniran a peu. 

Els mestres han informat a través d’una nota que els infants porten a l’agenda de com han

d’anar vestits aquell dia.



2. RECORDATORI DE LA JORNADA INTENSIVA

Us recordem que el proper dimarts 5 de juny comença la jornada intensiva. Els infants que

no es queden a dinar acaben la seva jornada escolar a les 13h i els que es queden a dinar a

les 15:30h.

3.  TANCAMENT  DE  CURS  I  LLIURAMENT  D’AUTOAVALUACIONS,

RETORNS,INFORMES I HISTORIALS ACADÈMICS

El decret d’avaluació d’Educació Primària del curs passat (ORDRE ENS/164/2016, de 14 de

juny). Amb la nova normativa la concepció dels processos d’aprenentatge pren una nova

dimensió. 

Us compartim un fragment d’aquesta ordre d’avaluació:

L'avaluació serveix als mestres i als centres per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la seva acció

educativa  i  per  prendre  les  mesures  oportunes  per  garantir  que  tots  els  alumnes assoleixin  les

competències bàsiques previstes. Aquesta Ordre desenvolupa les normes d'avaluació, d'acord amb

els  objectius  proposats  per  la  normativa  esmentada;  estableix  el  procediment,  els  documents  i

requisits formals necessaris que asseguren la coherència del procés d'avaluació, de manera que

informa  de  l'evolució  de  l'aprenentatge  dels  alumnes,  i  orienta  la  presa  de  decisions  en  el

desenvolupament  del  procés  educatiu.  La  certificació  acadèmica  de  cada  alumne,  a  efectes

administratius, es formalitza en finalitzar cada curs escolar.

Aquest decret pretén canviar el model d’avaluació al sistema educatiu català. Pretén esdevenir una

eina que forci el canvi en la mirada a l’educació. Que es deixi de fer una avaluació centrada en els

continguts per a fer una avaluació centrada en les competències.  La idea de fons és que canviant

l’avaluació els centres educatius es veuen forçats a canviar les activitats d’aprenentatge. A La Sínia

veiem altament necessari  aquest canvi de paradigma educatiu  però pensem que aquest decret no

és una eina que l’impulsi i el faciliti. 

Per l’escola La Sínia, que fa temps tenim el punt de mira de l’avaluació en el progrés

personal i en l’assoliment de les  competències, la concreció del decret  incorpora una

barreja terminològica que no facilita la comprensió del procés d’avaluació de l’infant.  Els

centres educatius ens veiem obligats a incorporar un  nou  informe final de curs ( fa tres

cursos que  aquest  document  canvia)   que   té  en  compte,  àmbits,  àrees,  dimensions  i

competències. 



A nivell  pràctic   vol  dir  que a  l’escola   ens  veiem obligats  a  fer  una avaluació  que no

correspon a una avaluació que té en compte el procés d’aprenentatge de cada individu, sinó

el col·lectiu. 

Pensem que la nostra reponsabilitat és garantir que tots els infants avancin des d’allà

on es troben per arribar el màxim del seu potencial, garantint que vagin traçant la

seva pròpia línia de progrés. 

Es tracta d’un plantejament que al nostre entendre no acaba essent competencial,  és de

nou un plantejament  segmentat del coneixement, que  continua  dividint el medi en social i

natural i que elimina el projecte interdisciplinar, fet que per nosaltres esdevé un contra sentit

Internament hem fet les nostres equivalències per tal de completar el document de la forma

més coherent possible. 

Un dels punts forts d’aquest decret és que  ja no s’ha puntuar de l’1 al 10 les diferents àrees

de coneixement, sinó que es puntua amb assoleix de forma excel·lent, assoleix de forma

notable,  assoleix de forma suficient, no assoleix  i per tant adequa el llenguatge al sistema

d’avaluació que es fa amb les proves de competènciès bàsiques.  Tot i això, per a nosaltres

es  queda  curt  i  insistim  amb  la  necessitat  d’avançar  a  partir  de  l’autoavaluació  i  de

l’identificació de l’error com a font d’aprenentatge. 

De què li serveix un no assoleix a un infant? No és més significatiu que identifiqui quins són

els  seus punts dèbils  i  les  seves fortaleses per  tal  de  poder  plantejar-se reptes que el

permetin avançar?

Per  totes  aquestes  raons  seguim apostant  per  donar  valor  a  les  autoavaluacions  i  als

retorns. Pensem que el contingut del retorn juntament amb l’autoavalució de l’infant és molt

més significatiu i dóna més estratègies per seguir caminant en el camí de l’aprenent. 

El dia 22, últim dia del curs lliurarem als infants les autoavalucions i els retorns en el cas

d’Educació Primària i els informes a Educació Infantil.

Els  informes  de  final  de  curs  dels  infants  d’Educació  Primària,  anteriorment  explicats,

estaran a la vostra disposició  tal com contempla la normativa  a partir del 22 de juny. Les

famílies que ho  considerin  necessari el podran passar a recollir  a consergeria a partir del

22 de juny i fins el 13 de juliol. 



En el cas dels alumnes de  6è   la recollida de l’historial acadèmic i de  l’informe final, si

escau,  serà el divendres 22 de juny a partir de les 9 h i fins a les 15h a secretaria. Aquesta

documentació  només  es  donarà  al  pare,  mare  o  tutor  legal  de  l’infant  perquè  és

imprescindible signar la recollida de l’historial acadèmic. Si no es pot fer la recollida el

mateix dia 22 de juny, es podrà fer de 9 a 14h fins el 13 de juliol. 

4.ENTREVISTES PER AQUELLES FAMÍLIES QUE NECESSITEN TROBAR-SE AMB EL

TUTOR DESPRÈS DE L’ÚLTIM RETORN O INFORMES.

Com us hem explicat anteriorment el divendres 22 de juny entregarem en els infants de

primària les autoavaluacions i retorns que prèviament ja han pogut compartir amb els tutors.

El mateix dia també donarem els infants d’educació infantil el segon informe de tancament

del curs.

Per si alguna família per  motius excepcionals necessita entrevistar-se de nou amb el

tutor/a perquè tingui algun aspecte que no hagi pogut quedar aclarit en les entrevistes

que  s’han  anat  fent  al  llarg  del  curs  o  amb  els  documents  informatius  de  retorns,

autoavaluacions i  informes us oferim la possibilitat  de fer  una última trobada per aclarir

aquell dubte d’última hora que hagi pogut sorgir. El dia previst per aquestes entrevistes

és  únicament  el  dimecres  27  de  juny. El  mecanisme  per  poder  sol·licitar  aquesta

entrevista  és  trucant  a  l’escola  93  668  68  55  qualsevol  dilluns  de  8:30h  a  14:30h,

l’administrativa us oferirà els horaris disponibles del tutor/ra del vostre fill/a.

5. ENTREGA DE GRUPS DE 4t

Enguany  hem  valorat  que  els  nous  grups  del  curs  2018-19  dels  infants  de  4t  els

compartirem amb ells, dies abans d’acabar l’escola. Com ja sabeu la barreja de grup és fa

amb l’objectiu de donar oportunitats els infants i de conèixer nous companys, també oferir-

los  noves  oportunitats  d’adquirir  nous  rols  dins  el  grup  que  els  ajudin  a  créixer  i

desenvolupar-se.

És un treball que es fa al llarg del curs amb cada un dels infants elaborant sociogrames per

ajudar-nos a visualitzar i analitzar els rols de tots i cada un dels infants.



6. REUNIÓ INFORMATIVA DEL PAS A PRIMÀRIA I DE LA REUNIÓ DE BENVINGUDA DE

LES NOVES FAMÍLIES DE P3.

Un cop acabat el curs, ja estem acabant i projectant el proper curs 2018-19 per això tenim

planificades dues reunions que és important que us apunteu a l’agenda.

Per una banda està prevista una reunió per les famílies dels infants que actualment estant a

P5. La reunió del pas a primària està programada el  dimarts 26 de juny a les 17h de

tarda.

Per altra banda també tenim programada la reunió de benvinguda per les famílies que els

seus fills i filles començaran  P3 el proper curs a l’escola, aquesta trobada està la farem el

dilluns 9 de juliol a les 17h de la tarda.

7. MENJADOR

Després que els infants que es queden a dinar poguessin gaudir d’un dia de picnic i 

paradetes el passat divendres, des de la Comissió de Menjador estem treballant a tope 

preparant el traspàs amb Doble Via.

Més endavant us en donarem més detalls, però tingueu present que la inscripció al 

Menjador de cara al proper curs es farà mitjançant un formulari on-line (i no en paper com 

ho havíem fet fins ara).

Si algú de vosaltres tingués problemes a l’hora de fer la inscripció, des de Doble Via ens 

ofereixen suport per aclarir dubtes.

I si voleu contactar amb la Comissió de Menjador, escriviu-nos a: 

menjador.lasinia@gmail.com

mailto:menjador.lasinia@gmail.com
http://doblevia.coop/


8. NOVETATS EL WEB

5è-> Jornades d’atletisme

3r-> Irènia

5è-> Colònies, Empúries 2018

P5-> Psico Liles

P5-> The Monster

P5-> Aniversaris vermells

P5-> Aniversaris Liles

2n-> Tancament piscina

http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins2/2018/05/30/tancament-de-piscina/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2018/05/24/aniversaris-dels-liles/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2018/05/24/aniversaris-dels-vermells/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2018/05/24/the-monster/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins5/2018/05/23/empuries-2018/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2018/05/23/irenia/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins5/2018/05/22/jornada-datletisme/

