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1.  ESPECTACLE DE LA SETMANA TEMÀTICA

Marc temàtic de la setmana i indumentària que han de portar els infants pel dia
de l’espectacle.

MARC DE LA SETMANA TEMÀTICA

Fa un dies vam rebre a l’escola una visita inesperada d’un inspector del Departament de

territori i sostenibilitat que ens va clausurar el circuit de bicicletes i les bicicletes de l’escola

perquè no teniem el  certificat  que ell  ens demanava.  Però  no ens ho ha clausurat  per

sempre,  ens  ha  deixat  10  dies  de  marge  per  tenir  el  certificat  signat  per  una persona

doctorada en Bicicletologia. 

Vam pensar que en Karoli, l’home roda era  la persona que ens podria ajudar i  signar el

certificat que ens manca a l’escola. Però quan li vam demanar el favor ens va fer saber que

li manquen tres exàmens per doctorar-se en Bicicletologia i, per tant, ara no ens pot donar el

certificat.  Només amb el  doctorat  acabat  ens  podrà  signar  el  certificat  i  l’inspector  ens

tornarà les nostres bicicletes. En Karoli, però, fa tant temps que va aparcar els estudis del

doctorat que necessita l’ajuda dels nens i de les nenes de l’escola per poder examinar-se i

poder superar les difícils preguntes. 

Al llarg d’aquesta setmana els infants estant treballant de valent per poder ajudar l’home

roda. Estem fent tallers artístics basats únicament en la bicicleta i els seus components. En

el taller estem descobrint com arreglar rodes punxades, com funcionen els frens… En el

taller  d’engranatges  aprenem  el  funcionament  dels  plats  i  dels  pinyons  de  la  bicicleta.

Descobrim  també  com  el  transport  en  bicicleta  pot  ajudar  a  contribuir  a  millorar  la

sostenibilitat,  com els  senyals  de trànsit  són necessaris  per  moure'ns  pels  pobles  i  les

ciutats de forma segura. Per últim, en el taller d’habilitat estem aprenent com superar petits

obstacles i iniciar-nos en fer petites acrobàcies.

De forma paral·lela, en Karoli ens ha fet més encàrrecs vinculats els món de la bicicleta.

Ens ha demanat que li mostrem:

P3-> Què és i com funciona la roda

P4-> Com s’aprèn a anar amb bicicleta

P5-> Com la bicicleta pot contribuir a tenir uns pobles més nets de fum i contaminació.

1r-> Com funcionen els engranatges 

2n-> Quins són els països que utilitzen més  la bicicleta com a mitjà de transport

https://www.youtube.com/watch?v=qCwfj3mt9co


3r-> Com es va inventar la bicicleta i quina ha estat la seva evolució

4t-> Quins tipus de bicicleta coneixem

5è-> Com funciona el ciclisme, com esport de bicicleta. 

6è-> Com s’utilitza la bicicleta en l’apartat esportiu de l’acrobàcia.

Tothom està treballant de valent per poder aprendre tot allò que li cal a en Karoli i pugui

acabar el seu doctorat en Bicicletologia.

Estem segurs que ho aconseguirem. Ens acompanyareu la tarda de dijous 19 per descobrir-

ho?

Us hi esperem!

NIVELL INDUMENTÀRIA

P3 Samarreta/ dessuadora negra i pantalons negres (o foscos)

P4  Samarreta del color que us hem especificat en un correu. Pantalons negres.

Casc i tota l'equipació de ciclista que tingueu i vulgueu portar

P5 Roba base fosca i sota la roba fosca roba molt colorida i alegra.

1r Samarretes: Plat- groc. Pinyó- blau. Cadena- negra.
Pantalons negres tothom.

2n Pantaló negre, jersei o coll alt negre i guants blancs

3r Pantaló negre  i jersei o dessuadora negra. 

4t Jersei o dessuadora negra, malles o pantalons negres, mitjons negres

5è Grup bicicletes i ciclistes. pantalons negres i mitjons negres. . 
Grup bicicletes. Dessuadora negra amb caputxa. Bambes de color i mitjons de 
color llampant . Ampolla bicicleta. 
Grup ciclistes. Mobo de color. Casc bicicleta i ulleres. 
Grup public. Variat, segons personatge.

6è Acròbates: leggins blancs i samarreta màniga llarga blanca
ciclistes : samarreta vermella i pantalons negres, mitjons vermells o negres i 
casc
ciclistes acròbates: samarreta vermella i samarreta blanca ( portaran 2 
samarretes) i pantalons negres, mitjons blancs i casc 
tramoies: samarreta i pantalons negres
Els ciclistes poden portar l’equipació que tinguin i vulguin portar.



2. ENTRADA A L’ESCOLA LA TARDA DEL DIJOUS 19 DE DESEMBRE

Els infants que van a dinar a casa entraran sols a les aules a les 15h, és a dir, els infants

que venen de casa se’ls acompanyarà a les seves aules per part del personal de l’escola

aquest cop les famílies no els acompanyen. Aquuests ja aniran amb la roba posada del

paper que interpreten en la representació. Un cop hagin entrat tots els infants tancarem la

porta d'entrada i la tornarem a obrir cap a les 15:15h, quan els infants ja estiguin preparats

en el seu lloc el poliesportiu, per tal que les famílies puguin entrar.

Quan obrim les portes de l'entrada principal us heu de dirigir cap al poliesportiu; recordeu

que estaran oberts tots els accessos perquè l'entrada sigui més fluida.

Us recordem que aquest dia hi haurà molta gent i us demanem una entrada tranquil·la i

ordenada, ja que hi ha persones grans i nens petits i és imprescindible que ningú es faci

mal.

Es reservaran unes cadires per a persones grans i embarassades; és important que tots

plegats tinguem cura d’aquests espais  i  cedim els  seients a aquestes persones que ho

necessiten.

És evident que el poliesportiu és un espai petit i poc adequat per a activitats de gran format

com la nostra i  on s’espera molta afluència de gent,  per la qual cosa és necessari  que

tothom s’esforci  al  màxim perquè tant  l’entrada com la sortida i,  sobretot,  l’estona de

l’espectacle siguin agradables per a tothom.

Cal  recordar  que  els protagonistes  de  l’espectacle  són  els  infants i  que,  carregats

d’il·lusió i de nervis, treballen de valent aquests dies perquè el dia de l’espectacle ho pugueu

gaudir al màxim. Fem-ho possible!!!

Si hi ha persones que veniu amb cotxets us demanem que els deixeu aparcats al porxo i

que no els entreu al poliesportiu.

3. RECOLLIDA DELS INFANTS UN COP ACABAT L’ESPECTACLE

Un cop s’hagi acabat l’espectacle,  tots els infants aniran a la classe amb els mestres i

tancarem les portes d'accés a l’escola. Fins que tots els els nens i nenes no hagin retornat a

les aules i hagin recollit les seves coses no s’obriran les portes de nou. Recordeu que aquell

dia entre familiars i infants som a l’escola unes mil persones i ens cal assegurar-nos que els

infants estan controlats.

Us  recomanem  que  amb  els  infants  que  habitualment  surten  sols  pacteu  un  espai  de

trobada per fer-ho més fàcil i no crear malentesos. Us recordem que, en el moment que



s’hagin obert les portes i els infants ja hagin sortit de les aules (els petits acompanyats per

vosaltres  i  els  grans sols  perquè  així  els  autoritzat),  els  infants estan  sota  la  vostra

responsabilitat. Per aquest motiu us demanem que controleu que es faci un bon ús dels

espais  del pati i que no facin ús dels diferents elements de joc que hi ha, com galledes i

pales.

4. BERENAR DEL DIJOUS 19 DE DESEMBRE

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.

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

Us recordem que el  divendres 21 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. La recollida dels infants de P3, P4,

P5 es fa les seves aules i la resta d’infants els porxo.

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 que us adjuntem juntament amb aquest

correu  i la lliureu a la monitora 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 Doble Via és la responsable en aquesta franja

horària dels vostres fills i necessita una autorització específica.

6. RECULL D’IMATGES DE LA SETMANA TEMÀTICA I ESPECTACLE

Com cada any, quedaran recollides al web de l’escola algunes fotos representatives dels

tallers de la setmana temàtica i de l’espectacle. 

7. 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. En van vendre el passat divendres 18 i la tornaran

a montar el dilluns 16 de desembre. 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.

8. PARADETA DE ROBA PERDUDA

El proper dimecres 18 el porxo trobareu una paradeta amb tota la roba perduda que s’ha

anat acumulant aquest trimestre.

Totes les famílies que he trobat a faltar alguna peça de roba podeu venir aquest dia per

recuperar allò que no trobeu.

Hi ha una mare que organitza aquest servei si alguna altre persona més pot venir a donar

un cop de mà la tasca serà més repartida.

Tota la roba que aquest dia no s’hagi recollit la farem arribar a Solidança.

10. LLIBRES RECOMANATS - GUIA DE LECTURA PER A TOTES LES EDATS-

Com cada any per aquestes dates us fem arribar la guia de lectura amb una selecció de

llibres bonics i interessants per a totes les edats per tal que el Tió o els Reis Mags els

http://www.xtec.cat/~mruiz1/guies_lectura/index_2019.htm


puguin fer arribar els vostres fills/es.

Aquesta selecció de llibres ha estat elaborada per les persones que participen el seminari

de biblioteques del Baix Llobregat.

11. NOVETATS EL WEB

1. 5è-> Cançó de la Setmana Temàtica  

2. Hora del conte dilluns 16 de desembre  

3. 5è-> Informació de la setmana  

4. P4-> Projecte -Els volcans  

https://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/2019/12/11/canco-de-la-setmana-tematica-2019/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2019/12/04/els-volcans/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins5/2019/12/02/com-ha-anat-la-setmana/
https://blocs.xtec.cat/lasiniabiblioteca/2019/12/11/el-lleo-i-locell/

