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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

P5→  dijous 24 de setembre, tarda. Castellodrom. Visita al castellodrom, espai d’assaig
dels castellers de Molins de Rei.  Sortida a les 14:45h i arribada a l’escola a les 16:30h
aproximadament.
IMPORTANT -> els infants que vinguin hagin anat a dinar a casa hauran d’estar a l’escola a
les 14:45h i NO entraran a l’escola. El punt de trobada és la portada d’entrada del C. de les



Sínies on les mestres els recolliran juntament amb els infants que es queden a dinar a
l’escola. 

3r→ dijous 26 de setembre, matí. Sortida a Molins per treballar la cursa de St Miquel. 

2. INICI DE L'ACTIVITAT DE PISCINA DE 1r i 2n

Els infants de 1r i 2n complementen les sessions d'activitat corporal que fan a l'escola amb
l'activitat de piscina.
L’inici de l’activitat de piscina serà  el dilluns 7 d’octubre tant els infants de 1r com els de
2n. A primera hora de 9:30h a 11:30h faran l’activitat els infants de 1r i a les 10:45 marxaran
del centre els infants de 2n que arribaran a l’escola per l’hora de dinar. El trasllat d’anada i
tornada fins a la piscina i de tornada a l’escola es farà en autocar.
Els nens i nenes de 1r han de portar dins la bossa de piscina un petit, petit esmorzar que es
menjaran un cop hagin acabat l’activitat de piscina i abans de pujar a l’autobús de tornada.
Important:  El dia de piscina és necessari que l'esmorzar de l'escola sigui molt lleuger i, en
canvi, cal que a casa els infants hagin fet un bon àpat. 

Per tal de garantir el bon funcionament de l’activitat,  necessitarem 2 acompanyants per
poder  fer  el  trasllat  i  ajudar  els  infants  en  aquelles  petites  coses  que  la  seva  pròpia
autonomia encara no els permet de fer sols, com ara eixugar-se els cabells.
Per  poder  portar  un control  dels  acompanyants  cal  que us dirigiu  a  consergeria  o que
truqueu per telèfon a l’escola per apuntar-vos.

El material necessari per fer l’activitat de piscina és:
● Casquet de piscina

● Banyador 

● Xancletes 

● Tovallola 

● Ulleres (opcional)

Cal que tot vagi ben marcat per evitar pèrdues.

3.  HORARIS I DIES D'ENTREVISTES  AMB ELS TUTORS I TUTORES

Us fem arribar els horaris que els tutors tenen assignats per poder atendre les entrevistes
amb les famílies. Els tutors tenen penjada a l'aula una graella amb els dies disponibles per
poder-vos  atendre.  Vosaltres  mateixos  us  hi  podeu  apuntar  tenint  en  compte  la  vostra
disponibilitat  i  les hores i els dies previstos per part  dels docents per fer entrevistes. És
necessari respectar aquests horaris d’entrevistes perquè en les altres hores no lectives
els docents tenim planificades altres tasques i reunions de treball.



Recordeu que l'escola pot fer justificants de la vostra assistència a la reunió en cas que ho
necessiteu.

NIVELL TUTORS I TUTORES HORARI  I  DIES
D’ENTREVISTES

P3 TARONGES TONI LÒPEZ Dimarts de 9 a 10h

P3  VERDS RAQUEL ROCA Dijous de 11:30 a 12:30h

P4 VERMELLS EVA ORANTES Divendres de 11:30 a 12:30h

P4 LILES BERTA ANDUCAS Dijous de 9 a 10h

P5 BLAUS EVA FLORES Dilluns de 9 a 10h

P5 GROCS ISA TRIJULLO Divendres de 9 a 10h

1r  PUIG
D’OLORDA

CLARA CERVELLÓ Dimecres de 10:45 a 11:30h

1r  PUIG
MADRONA

GEMMA BOU Divendres de 9 a 10h

2n LA MORELLA ÀNGELS CÓRDOBA Dijous de 15 a 15:45h

2n  PUIG  LES
AGULLES

PATRICIA ORTIZ Dilluns de 15:45 a 16:30h

3r LA MOLA ELI RIOS Dilluns de 9 a 9:45h

3r EL MONTCAU ANNA ZAMORA Dimecres de 15:45 a 16:30h

4t  CAVALL
BERNAT

MARIA SABATÉ Dimecres de 15 a 15:45h

4t ST. JERONI ESTHER BORRUEY Divendres de 15:45 a 16:30h

5è  TURÓ  DE
L’HOME

MARTA DEL RIO Dimecres de 9 a 9:45h

5è 
MATAGALLS

ORIOL FONTANALS Divendres de 15:45 a 16:30h

6è  ELS
ENCANTATS

ROSA BÒDALO Dimarts de 15:45h a 16:30h

6è  AGULLES
D’AMITGES

MIREIA RAVENTÓS Dimarts de 15 a 15:45h



EQUIP DIRECTIU HORARI I DIES D’ENTREVISTES

SECRETARI ORIOL MORILLO -> Dijous de 15:45 - 16:30h

CAP D’ESTUDIS LAIA MARTÍNEZ -> Divendres de 15 - 16:30h

DIRECTORA TERESA FISAS-> Divendres de 15 - 16:30 h

4. PLANIFICACIÓ DE LES REUNIONS DE FAMÍLIES
 
Per tal que us pugueu anar organitzant, us fem arribar les dates de les reunions de famílies
dels diferents nivells. Aquestes reunions es faran a les 17.30 h.
Recordeu que per a aquestes trobades l’AFA organitza servei d’acollida per a les famílies
que en vulguin fer ús, i us hi podeu inscriure a través d’aquest enllaç.

https://docs.google.com/forms/d/1o4qstJoh_IsmTAlGn2ziIytz7Rj04lEHJ6Fxk8wFoCQ/
viewform?edit_requested=true

NIVELL PANIFICACIÓ DE LES REUNIONS 
HORARI D’INICI DE LES REUNIONS 17.30 h

P3 Dimecres 30 d’octubre

P4 Dilluns  7 d’octubre

P5 Dimecres 14 d’octubre

PRIMER Dimarts 1 d’octubre

SEGON Dijous 10 d’octubre

TERCER Dimecres 2 d’octubre

QUART Dimarts 8 d’octubre

CINQUÈ Dijous 3 d’octubre

SISÈ Dimecres 9  d’octubre

5. SESSIÓ DE PSICOMOTRICITAT COMPARTIDA AMB LES FAMÍLIES DE P3

Us convidem a totes les famílies de P3 a compartir un sessió de psicomotricitat amb els
vostres fills els dies 9 i 16 de novembre a la tarda de 15.15 a 16.30 h.
Els divendres  18 d’octubre ho faran els infants de la classe dels taronges i els verds el
divendres 25 d’octubre.

https://docs.google.com/forms/d/1o4qstJoh_IsmTAlGn2ziIytz7Rj04lEHJ6Fxk8wFoCQ/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1o4qstJoh_IsmTAlGn2ziIytz7Rj04lEHJ6Fxk8wFoCQ/viewform?edit_requested=true


Molt important: per qüestions d’espai,  només pot assistir una persona de la família de
cada infant i durant l’activitat no es poden fer fotografies ni gravacions amb el mòbil;  els
tutors faran un recull fotogràfic de la sessió perquè ho pugueu compartir amb el vostre fill o
filla en un altre moment. 

6. COMISSIÓ DE BIBLIOTECA 

La Comissió de Biblioteca ha arrencat ja el nou curs 2019-20 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 15H 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.

L’inici d’aquesta comissió serà el divendres 20 de setembre.

Agraïm per avançat la vostra col·laboració.

7. EXTRAESCOLARS:  INSCRIPCIONS PISCINA I ANGLÈS

Ja estan obertes les inscripcions per als extraescolars de piscina i anglès que començaran a
l’octubre.

Trobareu tota la informació la trobareu a la web de l'AFA, a l’enllaç:

https://blocs.xtec.cat/lasiniaampa/documentacio-per-al-curs-2018-19/

La data límit per a la fer la matrícula a l’extraescolar de piscina és el dilluns 20 de setembre
de 2019.

https://blocs.xtec.cat/lasiniaampa/documentacio-per-al-curs-2018-19/
mailto:bibliotecalasinia@gmail.com


8. PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES A L’ESCOLA

 La propera setmana hi haurà penjada en el web de l’escola la carpeta de participació de les
famílies. On hi podreu trobar els diferents formularis per apuntar-vos a les activitats que
compartim amb tots vosaltres:

● P3, P4 i P5-> Esmorzars compartits
● P3-> Espais d’Aprenentatge
● P4 i P5->  Espais d’Aprenentatge
● 1r, 2n i 3r->  Espais d’Aprenentatge
● 4t, 5è i 6è-> Espais d’Aprenentatge
● Tertúlies literàries a 5è
● Tertúlies literàries a 6è
● Berenars 6è

Aquest  espai  de participació  de les  famílies  és  un espai  obert  a  tothom que té  com a
objectiu  que les  famílies  juntament  amb els  infants  pugueu  compartir  els  processos de
creixement i  d’aprenentatge de forma conjunta.  Som conscients i  coneixedors que hi ha
famílies que tenen més disponibilitat que d’altres per això us demanem a totes les famílies
un  esforç  de  comunicació  per  tal  que  aquelles  famílies  que  no  disposen  de  tanta
disponibilitat  com d’altres no perdin l’oportunitat de compartir aquestes activitats amb els
seus fills i filles.

És per aquest motiu que enguany un cop el formulari estigui obert les famílies només us
podreu apuntar  un cop  fins el  31 d’octubre amb l’objectiu  que tothom tingui  el  màxim
d’oportunitats per poder organitzar-se la logística.
A partir del novembre tothom que vulgui venir a més sessions d’Espais d’Aprenentatge es
podrà apuntar els dies que quedin disponibles.

9. SERVEI DE MENJADOR - INFORMACIÓ SOBRE ELS PICNICS DE LES EXCURSIONS
DE L’ESCOLA 
Us informem que des del  Servei de Menjador  els  dies d'excursió s'ofereix un servei  de
pícnic consistent en:
-  Entrepà amb pa de massa mare de formatge de cabra 
-  Entrepà amb pa de massa mare de pernil del país
 - Peça de fruita
 - Ampolleta d'aigua mineral 

En cas que hi hagi famílies que no vulguin fer ús del servei de picnic, caldrà que enviin un
correu electrònic a:  menjador.lasinia@doblevia.coop,  informant que no faran ús d'aquest
servei durant tot el curs. Us agrairíem que aquelles famílies que no en feu ús n'informeu
amb la major brevetat possible.



10.AUTORITZACIONS  PERQUÈ ELS INFANTS SURTIN SOLS I PERQUÈ ELS PUGUI
RECOLLIR ALGUNA PERSONA QUE NO SIGUIN LA MARE, EL PARE O EL TUTOR
LEGAL

En el full informatiu nº 0 us vam comunicar que és del tot imprescindible que informeu per
escrit a través d’autorització quan el vostre fill o filla és recollit per una altre persona que no
són ni la mare, ni el pare ni el tutor legal. també ens cal autorització perquè els infants de 3r
puguin sortir sols (aquest document el vau omplir en el moment de confirmar la plaça per
aquest curs i és la informació que tenim. si per algun motiu heu canviat d’opinió cal tornar
omplir el l’autorització.
Tenim també a la vostra disposició l’autorització perquè un germà o cosí, un menor d’edat,
pugui recollir el vostre fill/a si vosaltres l’autoritzeu.
Us enllacem les diferents autoritzacions perquè cada família que ho necessiti tingui aquest
document a la seva disposició, també n’hi han a consergeria.
És important recalcar que quan la mare, el pare o el tutor legal signa l’autorització l’escola
entrega l’infant amb absoluta confiança i tranquil·litat que pot marxar de l’escola, no l’aula,
sinó de l’escola.

11.  CONVOCATÒRIA  D’AJUTS  PER  ALUMNES  AMB  NECESSITATS  ESPECÍFICA
EDUCATIVA DE SUPORT

Com cada curs escolar aquest mes de setembre s’obren les convocatòries d’ajuts per a
famílies  amb  infants  amb  necessitats  específiques  educatives  de  suport.  Tota  aquesta
informació la teniu penjada al web i l’heu de lliurar  a l’escola dies abans de finalitzar el
termini ja que tant l’escola com l’EAP ha de complementar aquesta documentació.
Per neguit no dubteu a preguntar a l’escola.
Us enllacem la informació que trobareu penjada el web.

12. NOVETATS EL WEB DE L’ESCOLA

1. Menú del mes de setembre  
2. Ajuts per l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.  
3. Extraescolar de piscina curs 2019-20  

https://blocs.xtec.cat/lasiniaampa/2019/07/23/extraescolar-de-piscina-curs-2019-20/
https://blocs.xtec.cat/lasiniafullinformatiu/2019/09/07/ajuts-per-lalumnat-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/2019/09/10/benvinguda-al-nou-curs-i-menus-de-setembre-2019/
https://blocs.xtec.cat/lasiniafullinformatiu/2019/09/07/ajuts-per-lalumnat-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu/
https://blocs.xtec.cat/lasiniafullinformatiu/2019/09/01/models-dautoritzacions/

