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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

P4 LILES → dilluns 11 de novembre, tot el dia. La Garrotxa. Excursió al Croscat. Dins el

marc  del  projecte  dels  volcans  volen  veure  en  primera  persona  com  és  un  volcà.  Es

trobaran a les 9’00 a la porta de l’escola del carrer de Les Sínies, i per tant no entraran

a l’escola. Cal que vinguin abrigats i amb roba còmode i calçat per a caminar. Els infants

que no mengen pícnic del servei de menjador han de portar el dinar de casa. 

3r  →  dimarts  12  de  novembre,  tot  el  dia.   Sortida  al  Caixa  Fòrum.  Activitat

d’experimentació musical.  Els infants  que no mengin pícnic del servei de menjador han de

portar dinar. Es recomana portar un calçat adequat per caminar. 

2n→  dimarts 19 de novembre, 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. 



6è→  dimarts   19  de  novembre,  matí  fins  a  les  13h.  Pavelló  poliesportiu  municipal.

Jornada de pràctica esportiva de voleibol. Compartiran amb els grups de la mateixa edat de

les altres escoles del municipi. Cal portar la indumentària acordada a la sessió d’Educació

Física. Es trobaran a les 8’55 a la porta del carrer Les Sínies, per marxar puntualment a les

9’00h.

5è→ dimecres  20 de novembre,  matí  fins a les 13h.  Pavelló  poliesportiu  municipal.

Jornada de pràctica esportiva de voleibol. Compartiran amb els grups de la mateixa edat de

les altres escoles del municipi. Cal portar la indumentària acordada a la sessió d’Educació

Física.Es trobaran a les 8’55h a la porta del carrer Les Sínies, per marxar puntualment a les

9’00h.

PETITS→ dimecres 20 de novembre. Els grups de P3, P4 i P5 faran una sortida tot junts.

Aniran el  Parc  de l’Oreneta de Barcelona.  Aquesta sortida  afavoreix  la  interrelació  dels

infants de tot el cicle. Cada any es va a un parc amb diferents característiques i aquest any

descobriran  un parc el mig de Barcelona. 

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

portar gorra pel sol, roba d’abric i còmode per jugar.

       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.

Com  ja  sabeu  enguany  la  data  prevista  per  aquesta  jornada  és  el dissabte  16  de

novembre. 

Us fem arribar l’enllaç del formulari per tal que us hi pugueu apuntar. Per tal d’organitzar-nos

és important que puguem saber el volum de persones que serem, sobretot pel que fa el

dinar. El preu del dinar és de 7€ per adult per els infants el dinar és gratuit. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbKQCkOjVcc4-FDG-M1CBcprVSkCHJxrAXF1jZjcyihtPi7g/viewform


      3.PREVISIÓ DELS GERMANS NASCUTS EL 2017 i 2018

Ens caldria poder fer una possible previsió de germans per els propers dos cursos, per tant

els infants nascuts el 2017 i 2018. Aquesta informació ens anirà bé tenir-la per treballar amb

l’Ajuntament i el Departament d’Educació  fer les planificacions de cara les preinscripcions

dels propers cursos 2020-21 i 2021-22.

El proper dilluns 11 hi haurà a secretaria el document que s’ha de portar emplenat, aquest

mateix document també estarà penjat al web.

La data màxima per fer-nos arribar el document emplenat és el dilluns 22 de novembre.

Aquest document el podeu deixar a consergeria un cop el estigui omplert.

Hi ha famílies que ja ens van fer arribar aquesta informació, sinó recordeu si heu omplert

aquesta documentació ho podeu preguntar a secretaria.

4. LLIBRE DE LA QUINZENA

Amb aquest llibre descobrireu

Realment

Malgrat li pesi al seu pare l’

Autèntica vocació d’un

Nen.

Deu ser el futbol?

O potser no?



5. COMISSIÓ PEDAGÒGICA

Fem una crida per a totes aquelles persones que els pugui interessar participar de

forma activa a la comissió pedagògica de l’escola. Aquesta comissió és un espai

mixta de treball i reflexió pedagogica amb mestres, pares i mares. Les persones que

estiguin interessades ho podeu fer saber a qualsevol persona de l’equip directiu.

 

6. NOVETATS EL WEB

1. Portes obertes per a docents

2. Menús del mes de novembre

3. P4-> Projecte de Festa Major -> Projecte els castellers

4. P3-> Projecte de Festa Major-> El Camell

https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins/2019/10/25/portes-obertes-els-docents-23-112019-i-19032020/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/2019/11/07/projecte-el-camell/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2019/11/05/projecte-els-castellers-4/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/2019/11/01/menus-novembre-2019/

