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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

6è→ dimarts 11 i dimecres 12 de febrer, tot el dia.  La classe de les Agulles d’Amitges

el dimarts 11  i la classe dels Encantats el dimecres 12 de febrer faran una sortida a les

Escletxes del Papiol  per poder  fer  un estudi  de les característiques del  parc natural  de

Collserola juntament amb el Camp d'aprenentatge de Can Santoi. Aniran en transport públic

i a la tornada la faran caminant. Cal portar botes de muntanya o calçat esportiu, pantaló llarg

i jersei o samarreta de màniga llarga, impermeable (si es preveu pluja), cantimplora (no hi

ha fonts), gorra pel sol (opcional). Han de portar també esmorzar tots els infants, el dinar

l’hauran de portar de casa els infants que no tinguin contratat el servei de pícnic de l’escola,

la resta els hi porporcionarà  el servei del menjador.



2. CARNAVAL

 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  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. Tenim un compromís amb la guàrdia urbana que cada any

renovem que és de col·laborar amb ells amb el tall del trànsit al llarg de tota rua per garantir

la seguretat dels participants i acompanyants. Per poder realitzar aquesta tasca és del tot

necessari ser un mínim de 15 persones . 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbLf5_fE6V8RzZqg-nzrsYXWCCbPPHzu9ZSep9ye5L7Qyr1g/viewform


Per portar a terme aquesta tasca és necessari portar l’armilla antireflectant del cotxe.Qui

vulgui  participar  en aquesta segona opció de participació  que s’apunti  en aquest  segon

formulari.

SETMANA DE CARNAVAL 

Per tal de tenir preparat tot el material per a la disfressa del proper divendres 21 de febrer,

és important que durant la setmana del 17 al 20 de febrer porteu a l’escola tot el que és

necessari per a la disfressa dels vostres fills. El divendres al matí tot ha d’estar llest!!!

En funció del taller i la disfressa es necessita: 

- la roba base

- la peça de roba ja cosida (només l’han rebut aquells infants que la necessiten. Hi ha

tallers que no necessiten roba)

- tot el que els infants hagin acordat amb el mestre tallerista. 

És important que tots els elements que es portin de casa, tant si és roba base com un

element que serveixi per a complementar la disfressa, vagi dins d’una bossa amb el nom i el

curs de l’infant per a evitar pèrdues de roba o de disfresses.

Si algú té algun dubte de la disfressa, pot enviar un missatge a l’escola indicant el nom de

l’infant, el curs i el número o mestre del taller, i us respondrem amb el dubte resolt.

Al  llarg  de  les  sessions  de  treball  amb  les  comparses,cada  una,  elaborarà  els  seus

complements  i  els  seus  trets  carismàtics  i  identificatius.  Algunes  d’aquestes  necessiten

material  de  rebuig  que  els  ajudi  a  elaborar  tots  aquests  elements.  Us  demanem a  les

famílies que ens ajudeu a aconseguir aquest material, si us és possible:

1. Cartrons grans de nevera, rentadora…

2. Tubs de cartró de paper d’alumini o de paper film. De paper de vàter i tovallons de

paper no fa falta perquè aquests tubs són massa tous i poc resistents.

3. CD i discs de vinil

4. Cinta ampla, tipus cinta de persiana

5. Tubs grans de cartró dur

6. Diademes rígides velles

7. Taps de plàstic grans

La recollida d’aquest material serà el vestíbul del passadís dels mitjans 1r, 2n i 3r .

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


DIVENDRES 21 DE FEBRER, RUA DE CARNESTOLTES

Els infants que vagin a dinar a casa el divendres 21 de febrer han de ser a l’escola a les

14.45 h, un quart d’hora abans del que és habitual. Els infants entraran sols a les aules

dels tallers per a maquillar-se i acabar de polir els últims elements de la disfressa.

La porta d’entrada per on està previst que entrin els infants que van a dinar a casa és

la porta del menjador.

Aproximadament entre les 15 i les 15.15 h les 24 comparses de l’escola aniran sortint en

cercavila per ordre de número del taller.

És important que pregunteu als vostres fills el número de taller perquè us ajudi a situar la

seva comparsa al llarg de la rua.

RECORREGUT DE LA RUA

Aquest any, igual que l’any passat, durant la rua els infants faran una aturada a la rambla

de la Granja que permetrà que els infants es vegin els uns als altres. 

La sortida i l’arribada de la rua serà pel passeig del Terraplè, cantonada c. de Les Sínies, i

anirà fins a la rambla de la Granja, on hi haurà la desfilada de comparses, i continuarà pel

carrer Bruc fins a arribar de nou al passeig del Terraplè.

Hi  ha un petit  canvi  que ens ha demanat  la  guàrdia  urbana que fem en la  sortida  del

recorregut de la rua. 

No es sortirà com els altres anys per la sortida principal de  l’escola sinó que la sortida serà

pel  C.  de les  Sínies.  D’allà  sortiran  les  diferents  comparses i  començaran la  rua.  A la

cantonada de la Rambla de Granja amb el C. Bruc és on es presentaran les comparses i

serà allà on es podrà fer les fotos.

RECOLLIDA DELS INFANTS A LES AULES UN COP S’HAGI ACABAT LA FESTA 

A mesura que  les  comparses vagin  arribant,  els  infants  entraran  dins  l’escola  amb els

companys i mestres de la seva comparsa, els familiars no heu d’entrar amb ells. Un cop

dins l’edifici  i  quan hagin arribat totes les comparses, tancarem les portes de l’edifici  de

l’escola perquè els infants i els mestres puguin reagrupar-se amb el seu grup classe.

Un cop tots els infants siguin a les aules, tornarem a obrir les portes perquè les famílies

pugueu entrar a recollir els vostres fills.



Creiem que tota aquesta festassa es podrà portar a terme dins l’horari lectiu de la tarda, de

15 a 16.30 h, però si no és així us demanem disculpes per si ens allarguem una miqueta

més.

BERENAR

Finalment,  hi  haurà  un  berenar  per  a  tots  els  infants,  organitzat  per  l’AFA.  Els  infants

trobaran a les seves aules on han estat treballant amb la comparsa, pa amb xocolata. S’ha

previst també berenar per a les persones amb al·lèrgies i amb intoleràncies alimentàries.

Així que tots els infants que vulguin després de la rua podran recuperar forces amb bon

berenar.

Els infants bereneran amb la seva comparsa a l’aula i la gran majoria sortiran berenats de

l’escola,  les  últimes  comparses  potser  no  tenen  temps  de  berenar  amb  tranquil·litat  a

l’escola, però se’ls oferirà el berenar com la resta d’infants de l’escola. 

3. INFORMACIONS DEL MENJADOR

Des del servei del menjador us volem recordar que les notificacions dels canvis de dies d‘ús

del menjador, les baixes o les altes del servei s’han de notificar a través del portal web

Menjasa.coop

Les notificacions dels canvis s’han de fer abans del dia 20 del mes per a que aquests siguin

efectius a partir del mes següent. 

https://inscripcions.menjasa.coop/login


4. EL LLIBRE DE LA QUINZENA

En motiu del dia internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència el proper 11 de febrer,

aquesta quinzena hem triat aquest àlbum il·lustrat:

 

La protagonista d’aquesta història amb rima és la Rosa, una nena que vol ser enginyera. Els

seus inicis no són fàcils però, per sort, troba suport a la família. Gràcies al suport de la seva

tieta àvia, la Rosa superarà les dificultats i aconseguirà millorar els seus invents. 

“En la vida se cometen errores, eso lo sabe cualquiera.

Pero el verdadero error sería abandonar a la primera.”

El personatge està inspirat en Rosie the Riveter (amb el seu mocador al cap), símbol de les

dones que van dedicar-se a tirar endavant la indústria estatunidenca en rols que s’havien

considerat fins llavors masculins. 

5. HORA DEL CONTE

El  dimarts  11  de  febrer  a  les  16:45h  tenim  una  nova  trobada  de  contacontes  a  la

biblioteca de l’escola. Aquesta vegada tindrem l’oportunitat de compartir un conte amb la

pròpia escriptora, la molinenca Berta Miret i Padilla. Us esperem!!



6. PORTES OBERTES

 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, 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. Si coneixeu de famílies interessades en venir en aquest

format de portes obertes us fem saber que queden poques places.

Tota aquesta informació està recollida al web.

El  segon  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.

7. RENOVACIÓ DE CÀRRECS DE LA JUNTA DE L’AFA

El passat 21 de gener es va celebrar l'assemblea extraordinària per renovació de càrrecs de

l'AFA. Es va aprovar una candidatura conjunta formada per 12  persones, amb grups de

treball per tal de repartir tasques i treballar conjuntament.

Quedant la renovació de càrrecs així:

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


Tresoreria: Joana Maria Pol , Vanessa Archilla,Anna Maria Mateos

Secretaria: Sonia Serrano, Marc Suarez, Elena Basteiro,Lorena Garcia

Vicepresidencia: Laura Canals, Mariana Chavez

Presidència: Laura Capdevila, Toni Rodriguez

Des de la junta de l'AFA us animem a totes les famílies a que hi participeu, us recordem que

totes les reunions de junta són obertes i que són sempre el segon dimarts de mes.

8. XERRADA EDUCATIVA: El viatge de la Primària cap a la Secundària

El proper dilluns 17 de febrer de 2020 a les 18.30 hores, a la Sala d’actes de la Biblioteca El

Molí, es realitzarà una xerrada per descobrir tota una sèrie d’aspectes relacionats amb el

canvi d’etapa educativa, obtenint eines i recursos per acompanyar els vostres fills/es en

l’inici de la secundària.

La xerrada està organitzada per la Regidoria d’Educació i la FaPaC, i serà impartida per

Antoni Argent, professor i formador de la Diputació de Barcelona.

Inscripcions a partir del 27 de gener. Si hi voleu participar, adreceu-vos directament a la

Biblioteca: Pl. de l’U d’Octubre de 2017, 2. Telèfon 936 801 68. E-Mail: b.molins.m@diba.cat

9. NOVETATS EL WEB

1. Menjador-> Menú del mes de Febrerer

2. Projecte de centre, treball pel col·lectiu-> esmorzars compartits

3. 3r-> Reptes que se’ns plantegen per les colònies

https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2020/01/31/video-reptes-marxem-de-colonies/
https://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/2020/01/31/treball-pel-col%C2%B7lectiu-esmorzars-compartits-4/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/files/2020/01/Basal_Febrer_20.pdf

