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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES.

1r→ dimecres 31 d’octubre, tot el dia. Sortida al Puig Madrona i al Puig d’Olorda. 

Els infants de 1r coronaran la seva primera muntanya. Cada grup anirà caminant des d’un

lloc proper al cim de la seva muntanya, Puig Madrona, Puig d’Olorda. Un cop fet el cim

dinaran a una zona propera i jugaran una estoneta abans de tornar a l’escola. Els que no

mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Recordeu de portar un calçat

adequat per caminar. 

3r→  dimecres 31 d’octubre, tot el dia. Els infants de 3r van d’excursió al Parc Natural de

Sant Llorenç de Munt  i l’Obac. Allà  tindran l’oportunitat de pujar  amb el seu grup el cim

que  dóna  nom  a  la  seva  classe,  la  Mola i  el  Montcau.  L’hora  d’arribada  serà



aproximadament  a les 17’00 . Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han

de portar dinar. Recordeu de portar un calçat adequat per caminar.

6è→ dimecres 31 d’octubre, tot el dia. Els infants de 6è van a veure l’exposició Human

Bodies a Barcelona. Una oportunitat per a conèixer l’interior del cos humà. Els infants que

no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar.

5è→ dimecres 7 de novembre, matí. Els infants de 5è aniran a visitar el refugi antiaeri del

Poble-sec a Barcelona que va ser construït durant la guerra civil Espanyola. Hi aniran  amb

autocar des de l’escola. L’arribada està prevista entre ¾ d’1 i la 1h. 

2. JORNADA DE BRICOLATGE

Us fem que el dissabte 17 de novembre 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 el 8 de novembre.

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/1up7eKD8iw7LkDHLilY-KlFPTBRyXutZDqsM-zFaHvv0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1up7eKD8iw7LkDHLilY-KlFPTBRyXutZDqsM-zFaHvv0/edit


3. 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!!!



4. LLIBRE DE LA QUINZENA

 

Aquesta quinzena us portem un àlbum il·lustrat escrit pel cubà Andrés Pi Andreu i il·lustrat

per Kim Amate. Es titula  L’abella de mes  i tracta sobre l’espai  de convivència que es

genera en el rusc. Una bona metàfora de les nostres societats, la qual ens fa plantejar-nos

qüestions com què és el que fa que puguem o no pertànyer a una determinada comunitat. 

Al rusc hi ha un problema d’espai, però la manera d’enfocar el problema en determinarà la

solució. Hi ha una abella de més… O és que potser falta alguna cosa?

5. PRIMERA REUNIÓ DE DELEGATS DE CURS 

El dimecres 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.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=16660606


6. BIBLIOREVOLUCIÓ

Famílies, ja portem unes setmanes de curs i creiem que ha arribat el moment de posar de

nou en marxa la Comissió de la BiblioRevolució que es va crear el curs passat a l'escola.

Si teniu ganes de  col·laborar aportant idees, participar en activitats, proposar dinàmiques...

per mantenir activa la nostra biblioteca, us animem a formar part d’aquesta comissió! Ens

trobarem el divendres 9 de novembre a les 15h a la biblioteca de l'escola.

7. ASSEMBLEA AFA

Com ja us vam avançar, el proper dilluns 5 de novembre a les 17:30 tindrà lloc l’assemblea

d’inici de curs de l’AFA al menjador de l’escola.

Començarem amb una xerrada sobre el servei de menjador que farà DobleVia, i  que al

següent punt del full informatiu podeu trobar l’explicació de en què consistirà.

Hi haurà servei d’acollida per a les famílies que el necessiteu. Això sí, us demanem que su

inscriviu al següent formulari.

L’ordre del dia serà:

1. Xerrada Menjador DobleVia
2. Breu presentació del pla de treball de les comissions de l'AFA
3. Aprovació si s’escau dels comptes del curs 2017/2018
4. Presentació i aprovació si s’escau del pressupost pel curs 2018/2019
5. Torn de precs i preguntes

Recordeu que és important l’assistència de les famílies ja que aquest és el màxim òrgan de

decisió de l’AFA, i on tots podeu dir-hi la vostra.

Animeu-vos a venir!!!

8. XERRADA MENJADOR

Tal i com ja us vam fer saber en el darrer Full informatiu, el proper dilluns 5 de novembre a

les 17:30h tindrà lloc la xerrada de presentació de Doble Via. Aquesta activitat s’emmarca

dins l’Assemblea d’inici de curs de l’AFA. 

 

En aquesta xerrada, Doble Via ens explicarà en què consisteix el seu projecte de Menjador.

Tan pel que fa al vessant alimentari, basat en el producte fresc, de temporada, de proximitat

i  ecològic;  com  el  pedagògic,  procurant  integrar  el  temps  del  migdia  amb  el  projecte

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo6iX0iwzhX2bU5__7zy9-Uk19xOFY8ecXijqP5T9WyjVjiA/viewform?c=0&w=1


pedagògic de l’escola i aspectes més relacionats amb la gestió.

 

Volem aprofitar per compartir un document editat per la Generalitat de Catalunya que fa

recomanacions per a Menjadors escolars i  on s’explica el  procés que estan fent moltes

escoles com la nostra. Es titula «A taula! Manual per a la introducció d’aliments ecològics i

de proximitat a les escoles» i dóna una sèrie de recomanacions per a què els menjadors

siguin més saludables i per a desenvolupar temes alimentaris els quals estan sovint lligats

amb el  currículum escolar.  La Conselleria  d’Agricultura,  Ramaderia,  Pesca i  Alimentació

també promou aquest  tipus  de consum (tal  i  com reclamava en un debat  sobre  hàbits

alimentaris).

 

Us convidem a participar-hi, ja que serà una oportunitat per plantejar dubtes que us hagin

pogut sorgir en aquests primers mesos.

9. JORNADA DE JOCS DE TAULA

El passat full informatiu ja us vam compartir la nova proposta de la comissió pedagògica,

Jocs de taula: plaer i aprenentatge. Serà una sessió on  ens explicaran  perquè és positiu

que les famílies comparteixin estones de joc, ens descobriran  molts jocs i recursos i ens

ajudaran a tenir clars aspectes a l’hora d’escollir un bon joc La sessió tindrà lloc el proper 4

de desembre a les 17’30h a l’escola. Hi haurà servei d’acollida gratuït amb prèvia reserva

de plaça. Us demanem responsabilitat en l’ús d’aquest servei, per tal d’ajustar el cost a la

demanda. 

Per  a  participar   de  la  sessió  caldrà  fer  una inscripció  a  través  del  formulari  que  us

compartim. El nombre de places a l’activitat és limitat en funció de la capacitat de l’espai. 

10. NOVETATS EL WEB

1. Blaus-> Primers dies a l’escola
2. Blaus i Grocs-> Taller Sarandaca
3. Blaus i Grocs-> Anglès
4. La Mola i el Montcau-> Cursa i batukada 
5. Puig d’Olorda-> moments de lectura
6. Puig d’Olorda i Puig Madrona-> jocs tradicionals

https://www.lavanguardia.com/comer/20181011/452294877834/productos-frescos-proximidad-salud-alimentacion.html
https://www.lavanguardia.com/comer/20181011/452294877834/productos-frescos-proximidad-salud-alimentacion.html
http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/bev/graf_but37/Manual_A_Taula.pdf
http://www.gencat.cat/mediamb/butlleti/bev/graf_but37/Manual_A_Taula.pdf
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/2018/10/23/els-jocs-tradicionals-3/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/2018/10/23/moments-de-lectura/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2018/10/18/la-cursa-i-la-batukada-de-3r-festa-major-de-la-sinia-2018/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2018/10/16/angles/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2018/10/16/taller-sarandaca/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2018/10/09/primers-dies/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdprfREtvRp2HRozRrehakpKDxhP5R5yPdtpnapLCeID2BECw/viewform?c=0&w=1


7. Verds i Taronges-> inici de curs
8. Verds i Taronges-> itineraris personals
9. Liles i Vermells-> els primers dies a l’escola

http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/2018/10/25/els-primers-dies-a-lescola/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2018/10/24/itineraris-2/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2018/10/23/inici-de-curs/

