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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES.

GRUP DIA HORA 

SORTIDA

HORA 

ARRIBADA

LLOC

ACTIVITAT

SORTIDA

2n Les Agulles 15/10/20

9'15 12.00

MOLINS DE REI CAMINADA PEL RIU

2n La Morella 16/10/20

9'15 12.00

MOLINS DE REI CAMINADA PEL RIU

3r La Mola

20/10/20 8.45 16.30

ST LLORENÇ DE
MUNT

FER  EL  CIM  DE  LA

SEVA MUNTANYA
3r El Montcau

20/10/20 8.45 16.30

ST LLORENÇ DE
MUNT

FER  EL  CIM  DE  LA

SEVA MUNTANYA
P5 Vermells

21/10/20 9.10 12.30 MOLINS DE REI CAMINADA PEL RIU
P3 Grocs

21/10/20 10.00 12.00 MOLINS DE REI ESMORZAR PEL RIU
P5 Liles

22/10/20 9.10 12.30 MOLINS DE REI CAMINADA PEL RIU
P3 Blaus

27/10/20 10.00 12.00 MOLINS DE REI ESMORZAR PEL RIU



6è 
Pic del

Portarró
Agulles

d’Amitges
Els Encantats 28/10/20 8:30 16.30

BARCELONA VISITAR L’EXPOSICIÓ
DE HUMAN BODIES

2. SERVEI DE MENJADOR

Us fem arribar informacions diverses relacionades amb el servei de menjador:

● Es pot fer ús del servei com a usuari fix o esporàdic. Es considera usuari fix aquell

que faci  ús  del  servei  3,  4 o  5  dies  a  la  setmana.  Esporàdics,  1  o  2  dies  a  la

setmana. Els usuaris esporàdics podran comprar tiquets de menjador a l’escola el

mateix dia o amb antelació (6,50 € c/u o bonus de 10u 65,00€) i  entregar-los al

coordinador/a el dia anterior, o el mateix dia abans de les 9:30h. Els tiquets es poden

pagar  en  efectiu  o  amb  targeta  (la  coordinadora  disposa  de  datàfon).  L’horari

d’atenció a les famílies és de 8h a 9:30h.

● Les altes i baixes o modificacions en l'ús del servei de menjador s'han de tramitar

abans  del  dia  20  de  cada  mes  a  través  del  web  de  Doble  Via:

https://inscripcions.menjasa.coop/login

● La quota del menjador és igual cada mes. L'import surt de multiplicar el preu diari del

servei pels dies lectius del curs, dividit per 9 mensualitats. El mes de setembre i de

juny compten com una única mensualitat perquè la quota és la meitat. 

● Recordeu que si per la jornada intensiva del mes de juny no feu ús del servei del

menjador caldrà notificar-ho.

● Les  faltes  d'assistència  al  menjador  s'han  de  justificar  abans  de  les  9:30h  per

whatsApp 609.737.185. Es consideren faltes justificades amb dret a retorn els casos

de malaltia, sortides o colònies de l’escola. L’import a retornar serà  el corresponent

a la part d'alimentació (2,50 €/dia), no es retornarà la part corresponent als altres

https://inscripcions.menjasa.coop/login


costos fixes (personal i d’altres). La devolució es farà al gener, abril i juliol. 

● Si hi ha necessitat de dieta especial,  caldrà avisar també a través del WhatsApp

abans  de  les  9:30h,  a  la  coordinadora  del  servei  i  especificar  la  dieta  concreta

(astringent,  restringent  o altres).  Els menús mensuals estaran a la plataforma de

MenjaSa, dins l’apartat de “documents” i en el bloc de l’AFA.

● El pagament dels usuaris fixos es realitzarà a mes vista per domiciliació bancària,

entre els dies 1 i 5 de cada mes. Per cada rebut domiciliat retornat es cobrarà 3,50 €

en concepte de gestió d’impagat.

● Es farà un informe de seguiment setmanal per als infants de P3 i un de trimestral per

    als alumnes de primària. També s'informarà a les famílies si, amb algun infant, durant

l'estona del menjador s’ha donat alguna incidència tant en relació al menjar com 

en l’estona de lleure.

3. REUNIÓ DE FAMÍLIES

Uns dies abans de la reunió de famílies prevista del grup del vostre fill/a rebreu un

correu  amb la  presentació  que  s’exposarà  a  la  reunió  amb  l’objectiu  que  us  el

pugueu mirar prèviament. Si algú de vosaltres necesita un aclariment d’algún tema

podeu  fer arribar fer-los arribar a través del formulari que trobareu a la presentació.

D’aquesta  manera  al  llarg  de  la  reunió  podran  quedar  resolts  tots  els  dubtes.

Recordeu que les reunions d’inici de curs tenen l’objectiu d’exposar-vos  què estem

treballant i com estem treballant amb el grup dels vostres fills i filles, alhora també és

el moment de conèixer el tutor/a i les persones  acompanyaran els vostres fills/es al

llarg d’aquest curs.



4. PREVISIÓ DELS GERMANS NASCUTS EL 2017 i 2018

Ens caldria poder fer una possible previsió de germans pel  proper curs 2021-2022, per tant

els  infants  nascuts  el  2018.  Aquesta  informació  ens  la  demana  l’Ajuntament  i  el

Departament d’Educació fer les planificacions del grups que s’obriran de cara  el proper curs

2021-22.

Per això us demanem que ompliu aquest formulari el més aviat possible. És molt important

que puguem recollir tots els infants que han d’entrar a l’escola el proper curs. Us agrairiem

que aquesta informació la poguessin tenir abans del 16 d’octubre. 

5. NOVETATS EL WEB DE L’ESCOLA.

1. P3-> Hem anat a jugar el sorral i el pati de pilotes

2. P3-> Us presentem les mestres de P3

3. P4-> A P4 donem la cara

4. P5-> Els primers dies

5. P5->   Les mestres dels Liles i els Vermells us ensenyem la cara  

6. 1r-> Som les mestres de 1r

7. 2n->   Les mestres de 2n  

8. 3r La Mola-> El bosc a la tardor

9. 3r-> Els i les mestres de 3r ens posem cara

10. 4t-> Els i les mestres de 4t ens posem cara

11. 5è-> Els i les mestres de 5è ens posem cara

12. 6è-> Les mestres i els mestres de 6è ens posem cara

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc82hgdahVd9qebV8GXmvvKCJdb1t8tnmmXOVH6F9BB9YUNVQ/viewform
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins6/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins5/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins4/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2020/09/25/els-i-les-mestres-de-tercer-ens-posem-cara/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2020/10/01/el-bosc-a-la-tardor-la-mola/
http://locs.xtec.cat/lasiniamolins2/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2020/10/02/les-mestres-dels-vermells-i-els-liles-us-ensenyem-la-cara/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2020/10/02/els-primers-dies/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/2020/10/02/us-presentem-a-les-mestres-de-p3/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/



