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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

 P5→ divendres 31 de gener, sortida només de matí. Visita a la botiga Tràfecs de Molins

de Rei. Els infants de P5 estan realitzant el projecte d’organitzar una botiga de joguines a la

seva aula  per tal d'aprofundir en el seu projecte faran aquesta visita.

2. MENJADOR

El  proper  dijous  30  de  gener  a  les  16:30  Doble  Via,  juntament  amb  l'AFA  La  Sínia,

organitzen una xerrada gratuïta.  Parlarem de com podem plantejar  una dieta  vegana o

vegetariana, a casa, per a que sigui saludable. La xerrada estarà dinamitzada pel dietista de

Doble Via Gabor Smith.



Durant la xerrada hi haurà servei d'acollida. Inscripcions al següent enllaç: 

link al formulari

  

3. EL LLIBRE DE LA QUINZENA

Aquesta quinzena volem compartir aquest preciós àlbum il·lustrat. Es tracta d’un llibre de

poesia on se’ns descriuen els fils que ens uneixen amb les persones a qui estimem. Les

il·lustracions  de  Matilde  Portalés  acompanyen  amb  delicadesa  els  versos  de  Montse

Torrents. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflDsq2e24r3_2418bgotu9Z3xOtj_LHrq0jw_-uAX0T5HJeA/viewform


Una  delícia  de  llibre  per  a  introduir  la  poesia  als  infants  més  petits,  però  que  també

emocionarà  als  adults  que els  llegim.  Amb molta  cura,  podrem anar  seguint  el  fil.  I,  si

arribem fins al final, inclou una proposta per a plasmar aquests fils i tenir sempre presents

els nostres éssers estimats.

4. CANVI D’HORARI DE L’ADMINISTRATIVA, MONTSE ADAN

Des del gener podreu trobar l'administrativa de l’escola tots els dimarts i els dijous de 9

del matí i a la tarda fins 16:30h, els divendres segueix fent  l’horari que ha anat fent fins

ara, divendres alterns en franja de matí o de tarda. 

Els dies que no treballa a La Sínia, la Montse Adan està fent la seva feina en un altre centre.

Ella comparteix tasques amb una altre escola, és per aquest motiu que no sempre podem

disposar d’aquest servei d’administració a l’escola.

El Departament d’Educació fa 9 anys que hauria d’haver a dotat a l’escola d’una jornada

sencera d’administrativa,però encara no s’ha portat a terme aquesta dotació.

5. EL  CARNAVAL  COMENÇA  A  ENGEGAR  MOTORS.  VOLS  VIURE’L  DES  DE

DINS?

El carnaval és moment de gresca i gatzara i també una gran oportunitat per a treballar amb

els infants la identitat, el sentiment de col·lectiu, i la relació amb infants d’altres nivells. Per

aquestes raons a l’escola treballem el carnaval de manera que es prioritza treballar amb

grups internivells, amb comparses formades per dos infants de cada nivell de P3 fins a 6è,

acompanyats d’un mestre. Aquestes comparses, iniciaran la seva tasca els dies 5 i 6 de

febrer per decidir  quines seran les disfresses i complements i treballaran intensament al

llarg de la setmana del 17 de febrer al 21 de febrer per a organitzar una rua de tota l’escola

pel barri.

La valoració que vam fer de l’experiència dels últims dos cursos va ser molt positiva, tant

d’aquest treball internivell dels infants com de la participació de les famílies que de forma

activa van treballar i viure el carnaval acompanyant els infants juntament amb els mestres.

Volem seguir amb aquest projecte compartit amb tota la comunitat educativa, i per això us

convidem a pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes, amics i amigues a viure d’una forma molt



intensa el  carnaval de l’escola  treballant  colze a colze amb els  infants i  els  mestres.Us

oferim de nou la possibilitat de viure el carnaval des de la implicació de formar part d’una

comparsa. Això vol dir venir a l’escola tots els matins de la setmana del 17 de febrer a el

21 de febrer i participar de la rua amb els infants; qui hi estigui interessat es pot apuntar en

aquest formulari. Sabem que és una proposta que demana un compromís que per a molts

de vosaltres no és, ni tan sols, plantejable. També sabem que la comunitat educativa és

molt gran i que és possible que hi hagi algunes persones que s’ho puguin plantejar i els

vingui de gust compartir i viure el projecte des de dins, tal com l’experimenten els infants a

l’escola. Totes les persones que hi estigueu interessades, només cal que ens ho feu saber a

través del formulari que us enllacem i que vingueu a l’escola el proper dijous 13 de febrer a

les 16h per a fer una trobada de preparació prèvia.

Per  a  les  famílies  que  tingueu  ganes  d’implicar-vos  en  el  carnaval  però  no  disposeu

d’aquesta  disponibilitat  horària,  el  mateix  dia  de  la  rua  també  ens  calen  famílies  per

acompanyar les comparses. Qui vulgui participar en aquesta segona opció de participació

que s’apunti en aquest segon formulari.

-> TALLER DE PATRONATGE

Cada comparsa tria una disfressa, que habitualment s’elabora amb un element base de

roba proporcionada per l’escola i que de forma general es cus a casa amb les indicacions

donades pels mestres-talleristes.

Per  poder  fer  arribar  aquesta  base  de  la  disfressa  és indispensable  un  taller  de

patronatge. En aquest taller es preparen i es tallen els patrons que seran la base de la

disfressa. Per això ens calen persones que ens ajudin a fer aquesta tasca. Habitualment

tenim un grup d’àvies expertes, però segur que estaran encantades si hi ha més persones

que se sumen a la tasca.

Les  persones  interessades  en  participar  en  aquest  taller  es  poden  fer-ho  saber  a

consergeria.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1QiElLMz70aCINv3uJAeiLII8C_4am5PHVPdqDTLdqjeNrg/viewform?fbzx=-215299920903832237
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbLf5_fE6V8RzZqg-nzrsYXWCCbPPHzu9ZSep9ye5L7Qyr1g/viewform


6. PROJECTE, PREPAREM LA NOSTRA SORTIDA, FIRA DE LA CANDELERA

Us fem saber que, com cada any, els nois i noies de 6è els podrem trobar a la paradeta de

la Fira de Candelera. Enguany els infants estant preparant tallers diversos on oferiran la

possibilitat de fer un munt d’activitats. A la mateixa parada també podreu trobar diversos

articles per poder firar-vos, tindran productes ven diversos.

Els diners que en treguin, juntament amb les altres campanyes econòmiques que han fet i

que estan fent, com els berenars dels divendres, els serviran per pagar-se la sortida de final

de  curs.  Aquesta  sortida  que  faran  es  pagarà  únicament  amb  els  fons  que  treguin

d’aquestes campanyes econòmiques.  Es tracta d’un projecte transversal que dura tot  el

curs, en el qual ells mateixos trien segons els seus interessos i els diners obtinguts allà on

poden anar. Per tant, els toca treballar de valent per aquest projecte comú.

La seva parada estarà ubicada a la plaça del Molí, a prop de la carpa d’entitats.

Us hi esperem veure a tots i a totes !

7. PORTES OBERTES PER LES FAMÍLIES,CURS 2020-21

L’escola presentarà el seu projecte a les famílies interessades a matricular els seus fills i

filles a l’escola en dos formats. El primer dia serà el dilluns 16 de març a la tarda, a les

17:30h, on exposarem els fonaments i els pilars del projecte de La Sínia, i la manera com

aquests fonaments es materialitzen en les dinàmiques i les activitats que portem a terme dia

a dia amb els infants a l’escola.

El segon dia, que serà el dijous 12 de març, en format de matí de 9 a 12 h, en aquesta

sessió de portes obertes el què oferirem a les famílies és que puguin viure i veure La Sínia

en funcionament. Aquesta jornada de portes obertes té les places limitades i, per tant, totes

les persones interessades s’han  d’inscriure  en el  formulari  que es pot  trobar al  web de

l’escola.

Tota aquesta informació està recollida al web.

El nostre horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30h.

Per a qualsevol altra informació podeu enviar un correu a esc-lasiniamolins@xtec.cat.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc542tbWtiL9d0Ffcwax9uCcSUKEBgVAoDOdY0ae6Wyq5LNQ/viewform


8. ENTREVISTES ENTRE TUTORS I FAMÍLIES.

Us recordem que enguany hem reservat un espai extraordianari per poder fer les entrevistes

entre tutors i famílies. L’objectiu és poder fer, com a mínim,  una primera trobada amb totes i

cadascuna de les  famílies i els tutors  i  tutores abans de finalitzar el 2n trimestre. Aquest

recordatori és per aquelles famílies que encara no heu fet cap entrevista ni us heu

pogut apuntar. Les dates planificades per fer aquestes trobades a més a més de les hores

assignades que ja tenen els tutors són les següents: del 25 al 28 de febrer i del 9 al 13 de

març.

És responsabilitat dels docents i per tant de l’escola de trobar aquests espais de trobada

entre família i tutors però sempre és més fàcil que vosaltres us apunteu perquè d’aquesta

manera és més fàcil trobar el dia que us vagi millor dins les franges horàries que l’escola ha

previst. 

És important que el llarg d’aquesta setmana o la següent trobeu el mecanisme per apuntar-

vos, si no és així el tutor o tutora us citarà i farà una proposta horària. 

9. NOVETATS A LA WEB

1. Blog del menjador  

2. Let’s cook again!  

3. P4-> joguines de Nadal  

4. P4-> aniversaris Liles i Vermells   

https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2020/01/10/aniversari-1r-trimestre-liles-i-vermells/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2020/01/17/joguines-nadal/
https://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/2020/01/19/lets-cook-again/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/2020/01/22/votacions-postres-daniversari-al-menjador/%20%20https://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/2019/12/15/projecte-deleccio-de-menus-amb-els-alumnes-de-6e/

