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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

5è→ del 16 al 19 d’octubre.   Colònies a l’Escala. Les famílies ja heu rebut el dossier amb

la informació. 

4t→ 19 d’octubre, tot el dia. Liceu. Barcelona 

4t→ dimecres 24 d’octubre,  tot  el  dia.  Montserrat. Ha arribat  el  moment  de pujar  a

Montserrat. Els infants de quart, passaran el dia a la muntanya de Montserrat, pujaran amb

el funicular de Sant Joan i faran l’ascens al Sant Jeroni i divisaran el Cavall  Bernat.  Es

trobaran  a 2/4 de 9 del matí al carrer de les Sínies per sortir puntualment. Els infants que no

mengin el picnic del menjador han de portar dinar. Recordeu portar roba còmode i d’abric



per a caminar. 

5è→ dimecres 24 d’octubre,  matí. Federació Obrera.  Conferència sobre la guerra civil a

Molins de Rei. Els infants de 5è,  en el marc del projecte de Festa Major, s’han preguntat

pels canvis socials  i polítics del SXX. Les famílies dels infants de 5è hi estan convidades.

2n → dijous 25 d’octubre, tot el dia. Sortida al massís del Garraf. Els grups de 2n faran

una excursió pel Parc Natural del Garraf, pujaran a la Morella i  El Puig de les Agulles. Els

infants  que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar.  Recordeu de

portar un calçat adequat per caminar. 

 

2. JORNADA DE BRICOLATGE

Com cada any estem preparant la jornada de bricolatge en què docents, infants i famílies

treballem plegats per millorar els espais de l’escola.

Enguany la data prevista per aquesta jornada és el dissabte 17 de novembre. De moment

apunteu-vos aquesta data a l’agenda, i més endavant ja us farem arribar un formulari amb

les tasques previstes per tal que tots vosaltres us hi pugueu apuntar.

El que sí que us podem avançar és que està previst acabar tasques que el curs passat no

es  van poder  acabar  per  la  pluja,  també està  previst  acabar  de  modular  les  aules  de

primària. A part d’això, com sempre, prepararem diversitat de feines on tothom qui vulgui

pugui trobar el seu lloc i pugui aportar el seu granet de sorra en el manteniment i la millora

de l’escola.

3. XERRADA.  JOCS DE TAULA: PLAER I APRENENTATGE

Aquest  curs la comissió pedagògica hem engegat  amb moltes ganes.  En el  passat full

informatiu ja us vam compartir un formulari per a recollir les experteses de les famílies. 

Aquesta  quinzena  us  volem  compartir  una  nova  iniciativa.  Estem  convençuts  del  valor

educatiu dels jocs de taula, i volem saber-ne més , per això, hem organitzat una xerrada:

jocs de taula: plaer i aprenentatge, amb  el Xavier Moratonas, expert en jocs de taula de



LU2. Ell ens  explicarà perquè és positiu que les famílies comparteixin estones de joc, ens

compartirà molts jocs i recursos  i ens ajudarà a tenir clars aspectes a tenir en compte a

l’hora d’escollir un bon joc. 

Aquesta sessió tindrà lloc el proper  4 de desembre a les 17’30 a l’Escola La Sínia. Al

proper full informatiu us farem arribar un formulari per a fer-ne la inscripció. 

Recordeu  que  la  comissió  pedagògica  és  oberta  a  totes  les  famílies  que  hi  vulguin

participar, si algú té ganes de sumar-s’hi només ens ha de fer arribar un correu electrònic a

pedagògica.sinia@gmail.com. 

4. COMISSIÓ DE BIBLIOTECA I DE BRICOMATES

La Comissió de Biblioteca ha arrencat ja el nou curs 18-19 i us informem que ja tenim uns

quants lots de llibres preparats per folrar.

N’anirem tenint més a mesura que avanci el curs, així que, si esteu interessats a posar el

vostre granet de sorra i col·laborar en aquesta tasca, ens ho podeu comunicar a través

d'aquest correu: bibliotecalasinia@gmail.com

Feu constar en el text del missatge el nom del pare o mare o adult responsable, el curs on

voleu que us deixem el lot i el nom del vostre fill o dels vostres fills. 

Una vegada folrats, els podreu retornar o bé a l'aula dels vostres fills o bé a la biblioteca,

dins de la mateixa bossa en què es va fer l’entrega, en la qual hi haurà grapat un paperet

amb les vostres dades, per facilitar el control d’entrega i retorn dels lots.

Us recordem també que tots els divendres de 15 a 16.30 h la biblioteca està oberta a

tothom que vulgui donar un cop de mà fent petites feines per al seu bon

funcionament.

Aquest curs volem encetar una nova comissió, la de Bricomates. Aquesta comissió té

com a objectiu seguir elaborant el material que s’utilitza en els itineraris, així que qui tingui

ganes de participar en aquesta comissió us convoquem també els divendres de 15 a

16.30h a la biblioteca.

 

Agraïm per avançat la vostra col·laboració

AFA La Sínia

mailto:gica.sinia@gmail.com


5. ELECCIONS EL CONSELL ESCOLAR

Cada dos anys es celebren les eleccions als Consells Escolars de Centre. Aquest

any,  el  procés està al  caure i  per això,  volem fer-vos partícips de la importància

d’aquest òrgan de participació on tots els sectors de la comunitat educativa estan

representats.  El  sector  famílies  representa  un  terç  de  la  composició  global  del

Consell Escolar i la formen pares i mares de l’escola.

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern

del centre i sobretot és un espai més per compartir el projecte de centre on famílies i

docents podem treball plegats per engrandir en nostre projecte tot tot fent xarxa.

El procés electoral s'efectua per renovar la meitat dels membres de cadascun dels

sectors que formen els consells escolars. Les dates habituals del procés electoral

acostumen a ser aquestes:

Tenim  la  voluntat,  igual  que  els  darrers  anys,  de  poder  fer  les  votacions  amb

propostes de diferents candidats, és per això que us animem a participar en aquest

procés de presentació de candidatures.

Per això a totes aquelles persones que tingueu ganes de participar us animem a que

ens feu arribar la vostra candidatura a través del correu electrònic de l’escola:

● Un fotografia  vostra  amb el  vostre  fill/a  per  tal  que  totes  les  famílies  us  puguin

identificar.

● Una breu presentació vostra. 

● Una breu exposició dels motius per els quals teniu ganes de formar part del Consell

Escolar.

CALENDARI:

● Constitució de les meses electorals abans del 14 de novembre

● 14 de novembre últim dia per fer arribar les candidatures de pares i mares candidats

el Consell Escolar. 

● Votacions  per  part  de  totes  les  famílies  del  centre  entre  els  dies  26  i  30  de



novembre.

● Constitució del nou Consell Escolar i presa de possessió dels nous membres abans

del 21 de desembre.

ENS AGRADARIA TENIR MOLTES CANDIDATURES. ANIMEU-VOS!!!

6. PRIMERA REUNIÓ DE DELEGATS DE CURS 

El dimarts 14 de novembre a les 16:45h, tindrà lloc a la biblioteca de l’escola la primera

reunió de delegats de pares i  mares representants dels  diferents grups classe.  Si teniu

temes per plantejar en aquesta primera reunió feu arribar les vostres propostes els vostres

delegats d’aula.  

També s’organitzarà servei d’acollida per als infants de les famílies que ho necessitin alhora

de la reunió de delegats..

En breu  farem arribar l’ordre del dia a tots els representants d’aula.

7. ASSEMBLEA GENERAL DE L’AFA D’INCI DE CURS

El dilluns 5 de novembre a les 17:30h es portarà a terme l’assemblea de l’AFA d’inici de

curs i  està previst que duri fins a les 19-19:30.

Primerament es farà la xerrada de presentació de DobleVia i a continuació es tractaran la

resta de punts.

Tindrà lloc a la biblioteca de l’escola.

Amb l’objectiu de facilitar la màxima assistència de les famílies, aquest any igual que el curs

passat s’organitzarà un servei d’acollida per als infants de les famílies que ho necessitin.

Us engresquem a participar-hi activament, ja que serà un espai per a trobar-nos tots i totes i

poder parlar d’aquells temes que ens afecten. En breu us farem arribar l’ordre del dia.



8. COMISSIÓ DE MENJADOR: XERRADA DE PRESENTACIÓ

Des de Doble Via, l’empresa que gestiona actualment el servei de menjador, ens oferiran de

manera trimestral una xerrada sobre temes relacionats amb la tasca que fan a l’estona del

migdia.  En aquest  primer  trimestre,  ens  presentaran el  seu projecte,  tant  pel  que fa  al

vessant de l’alimentació (introducció de productes ecològics i de proximitat) com al projecte

pedagògic. 

Així que, ja us podeu reservar el proper  dilluns 5 de novembre a les  17:30h per poder

assistir a la xerrada de presentació del curs, que tindrà lloc dins del marc de l’assemblea de

l’AFA. Hi haurà servei d’acollida per a les famílies que ho necessiteu.

Aprofitem  per  recordar-vos  que  anireu  trobant  tota  la  informació  relacionada  amb  el

Menjador al  web de l’escola (a l'apartat de famílies). Allà hi penjarem els menús per a les

persones que en feu ús de manera esporàdica. Les famílies que ja esteu inscrites els teniu

disponibles accedint al portal amb el vostre usuari i contrasenya.

Per  a  qualsevol  dubte  i/o  suggeriment,  ens  podeu  escriure  a

menjador.lasinia@gmail.com.

9. LLIBRE DE LA QUINZENA

Comença la tardor. I amb les primeres pluges, arriben els bolets!

En aquesta ocasió hem triat un llibre de coneixements. Es titula La meva primera guia de

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=13931664
http://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/
http://doblevia.coop/model-de-gestio-i-rse/


bolets,  però  creiem que  pot  servir  per  a  totes  les  edats.  Hi  trobareu  una  mica  de  tot:

receptes per a cuinar-los un cop n’hagueu collit,  curiositats sobre la cultura associada al

món boletaire, llegendes relacionades, material necessari… Però sobretot, indicacions per a

collir-los amb seny i un “Decàleg del bon boletaire”. 

10. LOTERIA

La venda de loteria de Nadal ha estat una via important de finançament de l’AFA. El curs

passat, però, es va donar un debat sobre la idoneïtat de seguir finançant-nos amb la venda

de loteria.  Tenint  en compte que els comptes de l’AFA gosen de bona salut  i  que s’ha

considerat que la loteria no és la forma de finançament que ens fa sentir més còmodes, a la

reunió de junta del setembre vam decidir deixar de vendre’n. 

11. NOVETATS EL WEB

1. Primers dies dels blaus i dels grocs  

2. Fem la cursa del dret i del revés   

3. Comencem un nou curs; la Mola i el Montcau  

4. Menús del mes d’octubre  

https://photos.google.com/share/AF1QipNv66yVagskIhBNAxwoAlXOSxLR25S5KXWARUucyg5xGtHOEdES0MQmeXkTogZ5VA?key=OTlFMlFnZ0NMamprSXdRT3RwWWlvYUN2UDhtTmpB
http://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/2018/10/02/menus-octubre/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2018/10/02/comencem-un-nou-curs-curs-2018-19/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2018/10/02/fem-la-cursa-del-dret-i-del-reves/
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=13931664

