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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

P5→ dilluns 28 d’octubre, tot el dia. Visita al teatre de La Peni de Molins de Rei.

En el marc del projecte de crear una obra de teatre aniran a La Peni on podran

conèixer el funcionament d’un teatre, les llums, el so, els decorats… i tot allò que

sovint no veiem com a espectadotrs. En acabar aniran a dinar a un parc de la vila.

Els infants que no mengin picnic del servei de menjador han de portar dinar. 

4t→ dimarts 29 d’octubre, Montserrat, tot el dia. 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 la parada de l’autobús del  carrer de les Sínies per sortir

puntualment a 2/4 de 9 del matí. Els infants que no mengin el pícnic del menjador

han de portar dinar. Recordeu portar roba còmode i d’abric i calçat  per a caminar.

Arribaran a l’escola cap a les 17’00h de la tarda. 



2n→ dijous 31 d’octubre, Barcelona, tot el dia. Els infants de 2n aniran al Caixa

Fòrum de Barcelona a fer una activitat d’experimentació musical. Un cop acabada

l’activitat aniran a dinar a un parc proper de la zona. Els infants que no mengin el

picnic del menjador han de portar dinar de casa. 

1r→ dijous 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  infants   que  no  mengin  pícnic  del  servei  de  menjador  han  de  portar  dinar.

Recordeu de portar un calçat adequat per caminar. 

2. BIBLIOTECA OBERTA

Us recordem que el passat dilluns 21 d’octubre la biblioteca de l’escola va tornar a 

obrir les portes a la tarda. 

Els dies que podeu gaudir d’aquest servei són els dilluns i els dimarts de les 16:30h 

fins les 18h de la tarda.

3. ASSEMBLEA AFA

El proper dijous 21 de novembre a les 17.30 tindrà lloc l'assemblea de l'AFA a la

biblioteca de l'escola.

En breu penjarem l'ordre del dia al blog de l'escola, però us avancem que un parell

de  punts  destacats  seran  l'elecció  de  nous  càrrecs  de  junta  i  l'aprovació  dels

comptes de l'any passat i del pressupost d'enguany.

Us recordem que l'assemblea és el màxim òrgan de debat i decisió de l'AFA i que us

animem a totes a participar.

Us hi esperem!!!



4. MENJADOR

Com ja ens han anat explicant els i les monitores de menjador a les reunions de

famílies, us volem recordar la dinàmica dels necessers i tovallons.

Cada dilluns cada infant ha de guardar el seu necesser i el seu tovalló a les capses

(O carretó en el cas d'Infantil), habilitades per tal efecte, que hi ha a cadascuna de

les classes. Els divendres tant el necesser com el tovalló tornen a casa (a Infantil el

tovalló torna a casa també els dimecres).

En el cas que no s'hagi portat el necesser se us informarà a través d'una nota.

5. ANUNCI D’UNA DEMANDA DE MATERIAL

Abans de les vacances de Nadal  farem una crida perquè els  infants que tinguin

bicicleta, els vagi bé i la tinguin en bones condicions la portin a l’escola amb elles

estem dissenyant   activitats  relacionades  amb aquest  element.  És  possible  que

algunes famílies no les tingueu a mà en aquell moment, per això ara amb temps, us

fem aquesta crida. Més endavant  ja rebreu més notícies de quan l’han de portar i el

motiu d’aquesta demanda.

Per altre banda si hi ha famílies que teniu bicicletes velles i que no utilitzeu també

ens  aniria  que  ens  les  fessiu  arribar  per  poder-les  desmontar,  transformar… en

definitiva reutilitzar.

Moltes gràcies per avançat

6. NOVETATS ELS WEB

1. Portes obertes per a docents

2. 3r-> La cursa de Festa Major de La Sínia

3. 3r-> La cursa del dret i del revés

4. Cavall Bernat-> la nostra història

5. 4t-> Projecte El cartellisme-> Entrevista el Pablo

6. 4t-> Primer dia de fruita

7. P4-> Ludoteca vermells i liles

8. P3-> Els primers dies a l’escola

9. 2n-> Welcome to P.E.

10. 1r-> Juguem a la ludoteca

https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins/2019/10/25/portes-obertes-els-docents-23-112019-i-19032020/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/2019/10/16/juguem-a-la-ludoteca/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins2/2019/10/16/welcome-to-p-e/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/2019/10/18/els-primers-dies-a-lescola-2/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2019/10/18/ludoteca-vermells-i-liles/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins4/2019/10/20/primer-dia-de-fruita/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins4/2019/10/20/projecte-el-cartellisme-entrevista-al-pablo/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins4/2019/10/20/la-nostra-historia-a-lescola/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2019/10/23/la-cursa-del-dret-i-del-reves/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2019/10/23/la-cursa-de-la-festa-major-de-la-sinia/



