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SETMANA TEMÀTICA

La propera setmana entrem de ple a la Setmana Temàtica 2019, Pedala que el món

s’embala.  Ara  bé…  fins  dimarts/  dimecres  que  començaran  a  passar  coses

misterioses no feu preguntes als infants… ells encara no saben ben bé què s’està

coent!

  

En  el  darrer  full  informatiu  ja  us  vam  explicar  l’estructura  i  organització  de  la

setmana. En aquest anirem detallent alguns aspectes  a tenir en compte perquè tot

funcioni el millor possible. 

Per  a  la  realització  d’aquesta  setmana  temàtica  comptem  amb  la  gent  de  la

cooperativa  BICICLOT,  que  són  un  col·lectiu  que  treballen  per  promoure   la

bicicleta com a mitjà de transport ecològic, econòmic, saludable i per una mobilitat

sostenible.

1. JUSTIFICACIÓ DE LA SETMANA TEMÀTICA

PER QUÈ UNA SETMANA TEMÀTICA DEDICADA AL MÓN DE LA BICICLETA?

L’emergència climàtica del planeta empeny amb força per contribuir  repensar el

model de societat en el que vivim. La bicicleta  pot jugar un paper cabdal en aquesta

transformació de món perquè és un mitjà de transport saludable, ecològic, segur,

ràpid, silenciós, pràctic, econòmic,lleuger...  

Al llarg de la setmana temàtica volem posar en joc totes les vessants de la bicicleta i

generar pensament i  reflexió crítica que ens permetin veure la bicicleta com una

peça  important d’un estil de vida més ajustat a les necessitats del planeta. 

Per això aquests dies: 

→ Descobrirem els beneficis d’estar en forma i fer exercici, posem en joc  l’equilibri

dalt la bicicleta  com a  ciclistes.

→ Ens aproximarem a la bicicleta com a ambientòlegs.



→ Investigarem com  es genera el moviment de la bicicleta com a físics. 

→ Coneixerem les normes de circulació i seguretat com a vianants

→ Aprendrem a allargar la vida de la bicicleta aprenent a   fer el    manteniment

bàsic de la bicicleta com a mecànics.

→Reivincarem les seves virtuts estètiques reutilitzant materials com a artistes.

Per a tot això …. Pedala que el món s’embala!

2. COM S’ENTRARÀ I SORTIRÀ DE L’ESCOLA AMB LA BICICLETA? 

Durant els dies que hi hagi tallers de la setmana temàtica s’habilitarà un aparcament

de bicicletes al pati de l’escola. Hi haurà tres zones d’aparcament.

ÉS MOLT IMPORTANT QUE TOTES LES BICICLETES I ELS CASC ARRIBIN A

L’ESCOLA MARCATS AMB EL NOM I EL COGNOM DE L’INFANT.

PETITS  A la zona del rocòdrom 

MITJANS Al lateral de la pista. Paret que limita amb el pavelló.

GRANS Al lateral de la pista. Balla que limita amb la riera i amb l’hort.

6È Paret de davant la pissarra en principi,  si  hi  ha algun canvi  està

indicat amb cartells.

El dia que els infants porten la bicicleta, entraran i sortiran de l’escola per la porta

del pati que dóna al carrer de Les Sínies. Una vegada dins de l’escola no es podrà

circular amb la bicicleta. 

Per a facilitar la gestió de l’aparcament cada matí a les 8’55 i fins a les 9’10h hi

hauran quatre mestres coordinant aquesta operació.És molt important ser puntuals,

serem rigorosos amb els horaris, els mestres han de començar l’activitat amb els



infants. 

A la tarda també hi haurà mestres  coordinant l’operació sortida de bicicletes. 

En acabar lligaran les bicicletes  de 6è que  quedin a l’escola lligades amb cadena,

tot que recomanem que tothom qui pugui se l’emporti a casa cada dia, ja que podem

garantir la seguretat absolutes de les bicicletes al llarg de la nit.

Els GRANS  de 4t a 6è  que hagin de portar la bicicleta  el dia del taller de

sostenibilitat   NO entren a  l’escola  amb la  bicicleta.  Quedaran directament

darrera  de  la  clínica  al  lateral  que  va  cap  al  pàrquing  del  darrera  del

Mercadona.  Quan tornin de la sortida entraran les bicicletes a l’escola.

3. QUAN NECESSITEN LES BICICLETES?

Tots  els  infants  de  l’escola  hauran  de  portar  una  bicicleta  per  a  la  realització

d’alguna de les activitats que es realitzarà al llarg de la setmana. 

El  proper dimecres a la tarda els infants de P3 a 6è portaran un full  a casa on

indicarà el número del seu grup i  quin dia/ dies ha de portar la bicicleta i el casc

a l’escola. Alerta perquè hi haurà infants que la necessitaran per a l’endemà mateix,

el dijous 12 de desembre.

De cara a facilitar la gestió de les  bicicletes i els cascs a l’escola és molt important

que cada infant porti el seu material ben marcat amb el nom. 

Als grans de 4t a 5è se’ls demanarà portar la bicicleta dos dies i els 6è és possible

que la necessitin cada dia. Hi ha l’opció de que els infants de 6è deixin la bicicleta a

l’escola durant aquella setmana. Les lligarem amb una cadena. Ara bé… no podem

aplicar cap altra mesura de seguretat per això recomanem que tots els  infants de 6è

que puguin se l'emportin a casa en acabar la jornada i la portin l’endemà ja que

l’escola no es pot fer responsable de garantir la seguretat absoluta de les bicicletes. 



4. EXPOSICIÓ DE LA SETMANA TEMÀTICA

A l’inici de setmana temàtica trobareu a l’escola una exposició que pivotarà sobre el

món de les bicicletes, estarà ubicada al passadís central de l’escola. Us aninem a

tots que passeu a visitar-la, segur que us sorprendrà!

5. ESPECTACLE SETMANA TEMÀTICA DIJOUS 19

Us recordem que el dijous 19 a la tarda compartirem amb tots vosaltres l’espectacle

de la setmana temàtica. Aquesta posada en escena dels infants vol ser l’espai per

fer-vos arribar a partir de la vessant més artística alguns dels conceptes treballats

en els tallers.

La propera setmana rebreu un altre full informatiu més específic sobre l’espectacle:

entrades i sortides, vestimenta que han de portar els infants, recollida dels infants,

etc.

6.  BERENAR  PER  COMPARTIR  PLEGATS  EL  DIA  19  DESPRÉS  DE

L’ESPECTACLE DE LA SETMANA TEMÀTICA 

L’AFA cada any demana la vostra col·laboració per organitzar el berenar de l’últim

dia del trimestre. D’aquesta manera podem compartir de forma distesa el resultat de

la festa.

Per això us demanem que a partir de la setmana que ve aneu portant els productes

següents, que podreu deixar en una caixa que trobareu al costat de consergeria.

Cadascú i segons el curs del seu fill o filla portarà els diferents aliments, per així

tenir un bon berenar i ben variat:

P3 - Patates fregides o similars

P4 i P5- Polvorons

1r, 2n i 3r- Torrons

4t i 5è - Capsa de galetes

6è - Fruits secs

L’ùltim dia per portar tot aquest material és el dimecres 18 de desembre.



7. HORARIS ESPECÍFICS PER LA SETMANA TEMÀTICA

Al  llarg  de  la  setmana  temàtica  es  modifiquen  totes  les  activitats  habituals  de

l’escola, ja que el treball  d’aquests dies està dedicat  únicament els tallers i  a la

preparació de l’espectacle del dijous dia 19 de desembre.

Per tant a partir del dimecres 11 no hi haurà ni d’educació física, ni psicomotricitat ni

fruita, ni Espais d’Aprenentatge.

Els infants de 1r i 2n el dilluns 16 tampoc tindran piscina.

8. REUNIÓ INFORMATIVA DE LA PLATAFORMA INSTITUT-ESCOLA

La  Plataforma  Institut  Escola  La  Sínia  farà  una  trobada  informativa  el  proper

dimecres 11 de  desembre  a  les  17:30 al  menjador  de  l’escola  per  compartir  la

proposta d’Institut Escola, explicar els passos seguits fins ara i les línies de treball

per aquest curs.

Hi haurà servei d’acollida per aquelles famílies que ho necessitin, podeu sol·licitar-lo

omplint el formulari d’aquest enllaç: formulari d'acollida

9. ORGANITZACIÓ DELS CARNESTOLTES PER PART DE LA COMISSIÓ D’AFA

DE L’ESCOLA. 

Benvolgudes famílies!

Un any més ens posem en marxa.La data de la rua de Molins de Rei aquest any 

serà la tarda del dissabte 22 de febrer de 2020 i des de la comissió de Carnestoltes 

hem decidit que la disfressa de la comparsa de la nostra escola estarà inspirada en 

el conte:

Alicia al país de les meravelles.

La nostra comparsa tindrà quatre disfresses diferents de quatre personatges del

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe76IRaMgXb3wRLTm94AKqu2IbWrYqc5KhAaBl0gHEpABjRpA/viewform


conte:

1.  Dona adulta: Reina de Cors

2. Home adult: carta de pòquer

3. Nena: Alicia

4. Nen:conillblanc

Per tal de saber la quantitat de material que hem de comprar adjuntem un  link   a

través del qual podeu fer la vostra inscripció. La data límit per apuntar-se serà el

07/01/20

Us informem també que, com cada any, organitzarem tres tallers on us ajudarem a

confeccionar les disfresses.

Les dates dels tallers seran dissabte 25/1/20, dissabte 8/02/20 i dissabte 15/02/20

en horari de 10.00 a 13.00 hores.

El cost de les disfresses serà de 3 Euros per les disfresses infantils i de 5 Euros per

les disfresses d’adults.

Des de la comissió de Carnestoltes us convidem a participar i a gaudir de la rua!

Quants més serem més riurem!!

Us hi esperem!

Comissió de Carnestoltes de l‘AFA de l’escola La Sínia.

10. L’HORA DEL CONTE A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA.

Com bé sabeu la biblioteca de l’escola està oberta al barri els dilluns i dimarts fins a

les 18h. Durant aquesta estona hi ha la Mònica que en fa la gestió i la dinamització.

A partir d’aquest mes de desembre hem programat  una vegada al mes realitzar una

hora del conte a la biblioteca en aquesta franja. 

El proper 16 de desembre  a les 16’45h  en serà la sessió inaugural. Aquell dia

s’explicarà el Conte  El Lleó  i l’Ocell. Aquest  àlbum il·lustrat va més dirigit a petits i

https://docs.google.com/forms/d/1OlFYCIFh0feAhO2lpjL-8WxKO8Y0PXbBFFVoTlUileg/edit


mitjans i narra una entrenyable història que comença  un dia de tardor, el lleó trova

un ocell ferit a prop del seu jardí. És el começament d’una gran amistat.. Us animem

a fer-ne publicitat des de les aules.  

11. INFORMACIONS DEL MENJADOR

Des del Servei de Menjador s’han reprès  la celebració d’aniversaris. Els infants que

hagin fet anys al  llarg del mes escolliran tots plegats quines postres voldran per

celebrar al  menjador el  seu aniversari.  La celebració es farà l’últim divendres de

cada mes.

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Menú de desembre

https://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/2019/12/01/menus-de-desembre-fum-fum-fum/

12. RECORDATORI JORNADA INTENSIVA DE L’ÚLTIM DIA DEL TRIMESTRE

Us recordem que el  divendres 20 de desembre és l'últim dia del trimestre i que

l'horari d'aquest dia és de 9 a 13 h per aquells que no es queden a dinar; l'horari

dels infants que es queden al servei de menjador és fins a les 15.30 h.  Qui en

tingui necessitat té l'opció del servei d'acollida, que serà fins a les 16.30 h.

És necessari i imprescindible  que aquelles famílies que vulgueu que els vostres

fills surtin sols del servei de menjador ompliu l’autorització i la lliureu a la monitora

https://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/2019/12/01/menus-de-desembre-fum-fum-fum/


de menjador o a la coordinadora del servei, Mireia Arnal. L'autorització que teniu

signada perquè els vostres fills surtin de l’escola no serveix per a aquesta ocasió, ja

que l’empresa que és Doble Via és la responsable en aquesta franja horària dels

vostres fills i necessita una autorització específica.

13.  FIRA  DE  NADAL  AMB  PRODUCTES  ARTESANALS  ELABORATS  PELS

INFANTS DE 6è

Els  infants  de  6è  han  estat  treballant  i  preparant  elements,  indumentàries  i

guarniments nadalencs per vendre a la fira de Nadal que faran el proper divendres

13 de desembre al porxo de l’escola.

Ha estat una proposta dels infants de 6è per ampliar la seva campanya econòmica

per fer la sortida de final de curs.

Aquest  viatge  de  final  d’etapa  és  un  projecte  transversal  de  tot  el  curs  on  els

mateixos nois i  noies organitzen i  gestionen tot el que és necessari  per portar a

terme aquesta sortida.

14. NOVETATS EL WEB

1. 5è-> Com ha anat la setmana

2. P4-> Els volcans

https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins5/2019/12/02/com-ha-anat-la-setmana/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2019/12/04/els-volcans/

