
FULL INFORMATIU  Nº 9

CURS 2019-20  GENER

SUMARI

1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

2. MENJADOR

3. ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE l’AFA

4. LLIBRE DE LA QUINZENA

5. HORA DEL CONTE

6. RECOLLIDA  DE  MÀQUINES  DE  FOTOS  COMPACTES  PER  L’ESPAI

D’APRENENTATGE 

7.  RECOLLIDA  DE  SAMARRETES  VELLES  DE  COTÓ  PER  L’ESPAI

D’APRENENTATGE DE TEIXIM I COSIM

8. INSCRIPCIÓ  PER PART  DE LES FAMÍLIES  ELS ESPAIS  D’APRENENTATGE

DELS PETITS

9. RELLOTGES / TECNOLOGIA

10. ALTES I BAIXES A L’EQUIP DOCENT

11. NOVETATS EL WEB

1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

4t→ divendres 17 de gener, tot el dia. Aniran al teatre Romea de Barcelona. L’anada i la

tornada a Barcelona es farà amb tren, tot i que tant la sortida del matí com l’arribada a la

tarda serà a l’escola dins l’horari habitual.

Els infants que no tinguin el picnic del menjador demanat  hauran de portar el dinar de casa.



1r→ dimecres 22 de gener, tot el dia. Aniran al Caixa Fòrum de Barcelona a escoltar un

concert. després del concert aniran a un parc a dinar i acabar de passar la tarda. Els infants

que no tinguin el picnic del menjador demanat  hauran de portar el dinar de casa.  

2. MENJADOR

Amb la idea de donar a conèixer la dinàmica del menjador a totes les família que en

fan ús, en aquesta ocasió us volem explicar com s’organitza l’estona de lleure des

de l’espai del menjador. També l’ espai de lleure del menjador vol mantenir, com a

línia continuista, l’ organització que es duu a terme des de l’escola, concretant-se de

la següent manera:

1. Espais de pati, en el que el infants poden circular lliurament:

Biblioteca,  on a  banda de consultar  llibres  també els  infants tenen la  possibilitat

d’agafar llibres en préstec.

Aula  de jocs de taula,  aula amb aforament  limitat,  els  infants poden demanar al

servei de préstec del pati la targeta per poder accedir a l’aula de jocs de taula.

Bicicletes.

Pista, os els dilluns i divendres es juga a futbol, els dimarts a handbol, els dimecres a

bàsquet i els dijous es dedica als patins.

2. Poliesportiu, els diferents cursos tenen un dia a la setmana assignat per fer ús del

poliesportiu:

dilluns: 4t 

dimarts: 1r i 2n

dimecres: 6è

dijous: 5è

divendres 3r, P4 i P5

En aquest espai es proposen diferents activitats dirigides, els infants cada setmana

del  mes  es  troben  amb  una  proposta  diferent:  jocs  dirigits,  futbol,  circuits  de

psicomotricitat i jocs amb pilota (alternatives al futbol)



3. ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE l’AFA

El  proper  dimarts  21  de  gener  a  les  17:30h,  tindrà  lloc  a  la  biblioteca  de  l’escola

l’assemblea extraordinària de l’AFA.

L’ordre del dia serà:

1. Elecció de nous càrrecs de Presidenta, Vice-presidenta i Secretària

2. Precs i preguntes

Serà una assemblea curta però no per això menys important, i és per això que demanem

l’assistència de totes les famílies de l’escola per a donar l’escalf a aquells que es presenten

a l’elecció dels càrrecs.

Tanmateix, si algú està interessat en presentar-se i/o formar una candidatura, poseu-vos en

contacte amb la junta de l’AFA abans del  proper dimarts 14,  en el  que es realitzarà la

corresponent reunió de junta mensual.

Entre tots la fem!!!!

4. LLIBRE DE LA QUINZENA

Aquesta quinzena, amb la tornada de les vacances nadalenques,

volem compartir un llibre que també és un joc. D’una manera molt

original,  ens ofereix  breus endevinalles.  Les trobareu ordenades

per  la  seva  inicial.  Hi  podeu  jugar  soles,  en  família,  amb  les

amistats…

I és que, amb les endevinalles... “Si la saps, l’encertes”!

5. HORA DEL CONTE

El  dimarts  21  de  febrer us  esperem  de  nou  per  gaudir  d’una  estona  amb  una  nova

proposta de conte. Aquesta vegada la Mònica ens farà vibrar amb:



 Recordeu, a les 16:45h a la Biblioteca de l’escola!

6. RECOLLIDA  DE  MÀQUINES  DE  FOTOS  COMPACTES  PER  L’ESPAI

D’APRENENTATGE 

Fem una crida a les famílies que tingueu màquines de fotografia compactes que funcionen,

ja no utilitzeu i que penseu que ja no fareu servir per portar-les a l’escola i poder-les utilitzar

en un dels  Espais d’Aprenentatge. L’escola ja disposa de màquines de fotografies perquè

els infants en puguin fer ús però sempre va bé tenir-ne de més, cada cop més aquesta

tecnologia està més incorporada en el dia a dia de l’escola.

7. RECOLLIDA DE SAMARRETES VELLES DE COTÓ PER L’ESPAI D’APRENENTATGE

DE TEIXIM I COSIM

A l'espai  de Teixim i  Cosim dels Grans aquest  trimestre volen confeccionar  catifes,  per

aquest motiu necessitem samarretes velles, trencades, tacades (brutes no),etc que no les

facin servir. No importa el color.

Es el  material  tèxtil  que farem servir  per fer  les catifes.No sabem encara quina serà la

quantitat de samarretes que es faran servir per a cada catifa.

Moltes gràcies



8. INSCRIPCIÓ PER PART DE LES FAMÍLIES ELS ESPAIS D’APRENENTATGE DELS

PETITS

Aquest  segon  trimestre  els  infants  de  P3  ja  s’incorporen  a  la  dinàmica  d’Espais

d’Aprenentatge dels petits conjuntament amb els infants de P4 i P5. Per aquest motiu teniu

a la vostra disposició el web de l’escola l’enllaç dels Espais d’Aprenentatge on les famílies

us hi podeu apuntar.

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.

Igual que l’inici de curs deixerem un mes per tal que totes les famílies us pugueu apuntar i

tothom tingui les mateixes oportunitats de poder-vos inscriure's com a mínim un cop al llarg

del  curs.  A  partir  del   7  de  febrer d’aquesta  data  tothom  que  pugui  i  vulgui  repetir

l’oportunitat de compartir amb els seus fills/es els Espais d’Aprenentatge ho podrà fer, però

fins el 7 de febrer només us podeu apuntar un sol cop.

Moltes gràcies

9. RELLOTGES i TECNOLOGIA

La tecnologia ha assolit  un nivell  de resolució tal  que no podem assumir,  a l’escola els

infants porten aparells tipus rellotges o altres dispositius que poden fer fotografies, poden

gravar, etc. Com a mestres no podem tenir control sobre l’ús d’aquests dispositius, per això

us demanem que parleu amb els vostres fills  i  filles i  els  demaneu que no els portin  a

l’escola.

En el  cas que qualsevol  persona de l’equip  docent  o no docent  de l’escola  trobi  algun

d’aquests dispositius els portarà a direcció. Aquest dispositiu es retornarà a l’infant sempre

que passi per direcció a recollir-ho amb un adult responsable. 



10. ALTES I BAIXES A L’EQUIP DOCENT

A partir del dilluns 13 l’Albert Ferrer s’incorpora a l’escola en les seves tasques de mestre

d'anglès.

A la Marta del Rio, tutora del grup del Matagalls, l’està substituint fins el dia 22 de gener la

Sandra Chapa, mestra que està treballant a l’escola des de l’inici de curs i vinculada el grup

de 1r. Durant aquest temps compaginarà les dues tasques; la de mestra de 1r juntament

amb la Clara i la de tutora de 5è dels Matagalls conjuntament amb l’Oriol. 

11. NOVETATS EL WEB

1. Menús del mes de gener  

2. Pedala que el món s’embala, fotos de l’espectacle.  

3. Aniversaris del trimestre trimestre dels Liles i dels Vermells  

https://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/2020/01/08/menus-gener-2020/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2020/01/10/aniversari-1r-trimestre-liles-i-vermells/
https://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/2020/01/10/pedala-que-el-mon-sembala/

