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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

P4 → dimarts 1 d’octubre, tot el dia.  Sortida a Granollers.  Dins els projecte de Festa

Major els infants visitaran el Taller Sardandaka. Els infants  que no mengin pícnic del servei

de menjador han de portar dinar de casa. 

5è → Colònies a Empúries del 7 al 10 d’octubre.

P3 → dilluns 7 d’octubre, sortida de matí.  Dins el projecte de Festa Major els infants

visitaran aniran Ca’n Ametller a veure el Camell.



2. EQUIPACIÓ PER L’ACTIVITAT D’EDUCACIÓ FÍSICA

Recordeu que els infants de 2n i 3r han de portar un necesser amb sabó, tovallola petita,

una samarreta de recanvi i sabates esportives a la bossa per a fer l’activitat, tal com marca

la normativa de l’equipament esportiu.   

El dia d’educació física han de venir vestits amb roba esportiva.

-> A partir de 4t els infants es dutxen i per això han de portar: tovallola gran, sabó i roba de

recanvi. A més del calçat esportiu específic per a la realització de l’activitat. 

Entenem  que  els  infants  que  no  portin  l’equipació  requerida  no  podran  realitzar

aquesta activitat. 

3. PATINS AL PATI

Us recordem que els dijous l’activitat prevista a la pista en els moments de pati és patinatge.

Per això us fem saber que els vostres fills/es poden portar patins per poder dur a terme

aquesta activitat. És important que els patins de cada un dels infants estiguin marcats amb

el nom.

Per altra banda també us fem la demanda que les famílies que tingueu patins a casa que en

els vostres fills se’ls hagin fet petits o bé ja no els utilitzin ens els podeu cedir a l’escola,

sempre que estiguin en bon estat, per tal que els infants que no tinguin patins també puguin

participar en aquesta activitat.

Necessitem patins de totes les talles però sobretot talles grans de 37, 38, 39 i 40.

Moltes gràcies

4. ESMORZARS COMPARTITS

L’activitat  d’Esmorzars  Compartits  dels  Petits   començarà  el  dijous  03  d’octubre.

Recordeu que aquesta activitat forma part del pel treball pel col·lectiu. 

Per  portar-lo  a  terme  cada  setmana  surten  dos  infants  de  cada  aula  per  preparar  la

macedònica per la resta companys.

Ens agrada poder compartir amb les famílies aquest projecte, per això és important que us

apunteu el formulari que teniu a la vostra disposició el web de l’escola.

Hi ha persones que teniu disponibilitat i us agrada posar el vostre granet de sorra venint de



forma sistemàtica a compartir aquest projecte amb nosaltres, si és així encantats, podeu

venir els cops que vulgueu, però recordeu que els vostres fills/es només participaran en

aquesta tasca dos cops al  llarg  del  curs,  igual  que la  resta de companys i  companyes

d’aula. 

IMPORTANT:  per  tal  que  totes  les  famílies  tinguin  les  mateixes  oportunitats  alhora

d’apuntar-se segons la disponibilitat de cada persona us informem que fins el 31 d’octubre

cada família  només es pot  apuntar un cop.  A partir  d’aquesta data seran els  tutors qui

planificaran les sessions en que sortirà cada infant a fer aquest treball pel col·lectiu, més

endavant si hi  ha famílies que necessiten canviar el dia, informant el tutor no hi ha cap

problema per fer-ho, sempre i quan no s'ampliï el nombre d’infants de cada sessió. 

Si esteu interessats en venir de forma regular  cal que informeu a la Nassera.

Us fem memòria del material que han de portar:

● Els infants de P3-> porten una taronja i fruits secs. Que un nivell, en aquest cas P3,

porti taronja és per garantitzar que hi ha suc de taronja per poder fer la macedònia.

● Els infants P4 i P5-> porten qualsevol altre peça de fruita i fruits secs.

És important que els fruits secs que es portin siguin sense closca.

5. BIBLIOTECA OBERTA AL BARRI

L’escola conjuntament amb l’Ajuntament aquest curs torna obrir  la biblioteca al  barri.  La

biblioteca estarà oberta els dilluns i els dimarts de 16:30 a 18h. Us recordem que dins la

biblioteca no s’hi pot berenar. 

Els infants més petits de 3r de primària hauran d’anar acompanyats d’un adult i a partir de 3r

poden anar-hi sols sempre i quan es respectin les normes establertes de la biblioteca.

Aquest servei  estarà en funcionament a partir de la segona quinzena d’octubre.



6. 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 Dilluns 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

7. 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 de 15.15 a 16.30 h de la tarda. Ja ho vam comunicar el passat full informatiu,

però us en fem un recordatori, els dies previstos seran els divendres 18 d’octubre que ho

faran els infants i  les famílies  de la classe dels taronges i  els verds el divendres 25

d’octubre.

Molt  important:  per  qüestions  d’espai,  només  pot  assistir  una  persona  de  l’unitat

familiar. 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. 

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


8. PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES A L’ESCOLA

Ja teniu a la vostra disposició en el web de l’escola les diverses carpetes de participació de

les famílies. Allà  hi podreu trobar els diferents formularis per apuntar-vos a les activitats que

compartim amb tots vosaltres:

● P3, P4 i P5-> Esmorzars compartits  - Inici dijous 3 d’octubre

● P3-> 1r trimestre: Compartim una tarda   -> Inici el mes novembre

● P4 i P5->  Espais d’Aprenentatge   -> Inici dijous 3 d’octubre

● Acompanyants per la piscina de 1r i 2n   -> Inici  dilluns 7 d’octubre

● 1r, 2n i 3r->  Espais d’Aprenentatge   -> Inici dilluns 7 d’octubre

● 4t, 5è i 6è-> Espais d’Aprenentatge ->   Inici dimarts 2 d’octubre

● Tertúlies literàries a 5è

● Tertúlies literàries a 6è

● Berenars 6è

Aquest espai de participació de les famílies és un espai obert a tothom.Té per 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 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 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.

Recordeu que a cada espai només s’hi pot apuntat una única persona per sessió  de l’unitat

familiar

A partir de novembre tothom que vulgui venir a més sessions d’Espais d’Aprenentatge  o

d’Esmorzars Compartits es podrà apuntar els dies que quedin disponibles.

Enguany hem valorat obrir la participació de les famílies de P3 un cop s’hagi fet la reunió

d’inici  de curs d’aquest  nivell  on els tutors explicaran el  funcionament  i  l’objectiu  de les

tardes compartides. 

Al final del primer trimestre serà el moment de valorar si els infants de P3  s'afegeixen o no

a la dinàmica d’Espais d’Aprenentatge de Petits o bé fan Espais internivell. L’equip docent

cada curs en farà la valoració. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18wtnIAHuaSo660fdueT1JaplLswoMwT4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18wtnIAHuaSo660fdueT1JaplLswoMwT4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18wtnIAHuaSo660fdueT1JaplLswoMwT4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18wtnIAHuaSo660fdueT1JaplLswoMwT4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18wtnIAHuaSo660fdueT1JaplLswoMwT4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18wtnIAHuaSo660fdueT1JaplLswoMwT4


9.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.

10. SERVEI DE MENJADOR- INFORMACIÓ D'INTERÈS SOBRE ELS PAGAMENTS

Us fem arribar informacions diverses relacionades amb el pagament del menjador:

Es pot fer ús del servei com a usuari fix o esporàdic. Es considera usuari fix aquell que faci

ús del servei 3, 4 o 5 dies a la setmana. Esporàdics els que fan ús 1 o 2 dies a la setmana.

Els usuaris esporàdics podran comprar tiquets de menjador a l’escola el mateix dia o amb

antelació (6,50 € c/u o bonus de 10u 65,00€) i entregar-los al coordinador/a el dia anterior, o

el mateix dia abans de les 9:30h. Els tiquets es poden pagar en efectiu o amb targeta (la

coordinadora disposa de datàfon).

La quota del menjador serà igual cada mes. L'import surt de multiplicar el preu diari del

servei pels dies lectius del curs, dividit per 9 mensualitats. Setembre i juny, junts, compten

com 1 mensualitat perquè la quota és la meitat. Recordeu que si per la jornada intensiva del

mes de juny no feu ús del servei del menjador, caldrà notificar-ho.

 

Tingueu en compte que es faltes d'assistència al menjador s'han de justificar abans de les

9:30h a: menjador.lasinia@doblevia.coop o per whats 609 737 185. Es consideren faltes

justificades amb dret a retorn els casos de malaltia, sortides o colònies de l’escola. L’import

a retornar serà  el corresponent a la part d'alimentació (2,50 €/dia), no es retornarà la part

corresponent als altres costos fixes (personal i d’altres). La devolució es farà al gener, abril i

juliol. 

https://blocs.xtec.cat/lasiniafullinformatiu/2019/09/01/models-dautoritzacions/


El pagament dels usuaris fixos es realitzarà a mes vista per domiciliació bancària, entre els

dies 1 i 5 de cada mes. Per cada rebut domiciliat retornat es cobrarà 3,50 € en concepte de

gestió d’impagat.

11- EXPERTESES PER APRENDRE

El  curs  passat  des  de  la  comissió  pedagògica,  formada  per  famílies  i  docents,  es  va

elaborar un formulari per a recollir les experteses del conjunt de la comunitat educativa. Al

llarg del curs, i gràcies a la detecció d’una experta en gestió i anàlisi de dades,  el vam anar

modificant i buscant la millor solució per a poder llegir-ne les dades amb facilitat. 

Després  de  donar-hi  moltes  voltes  us  fem  arribar  de  nou  el  formulari.  Us  animem  a

respondre’l del nou, als que ja ho vau fer i a fer-ho als que el curs passat us hi vau resistir, a

l’escola sorgeixen molts temes d’interès, segur que tots hi tenim aspectes a aportar. 

El  formulari  té  l'objectiu  de recollir  la  vostra  experiència  en  l'àmbit  professional  i  en  el

personal.  Aquesta  expertesa  que  us  dóna  la  vostra  experiència  serà  compartida  amb

l'escola per posar-la al servei de la formació i l'aprenentatge dels alumnes del centre. La

informació de l'expertesa recollida amb aquest formulari la gestionaran els docents. Tindrà

tres funcions: per resoldre reptes o preguntes dels infants, per donar suport al coneixement

dels mestres i/o per crear una  comissió d'experts d'àmbits específics.

Formulari, experteses per aprendre. No trigaràs ni 2 minuts!  

12. 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 09 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.

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.

En finalitzar les feines tothom qui en tingui ganes podrà acabar la jornada amb un dinar de

germanor.

https://docs.google.com/forms/d/1pDk2xwD_Ul98na8o57KtgqwaVnIQYizyn-25GFIrwOs/viewform?edit_requested=true

