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No ha estat possible fer públic abans el nom de les persones que estaran
durant aquest curs a l'escola perquè fins el dijous 8 de setembre no vam
tenir tota la plantilla de docents completa.
COMIATS I BENVINGUDES DE DOCENTS
La Rosa Mª, una de les mestres que va iniciar la seva tasca educativa el
segon curs de l'escola, ha tingut la possibilitat de treballar en un altre àmbit
educatiu del Departament, els Serveis Educatius. Agraïm el seu compromís,
les responsabilitats que va assumir a La Sínia i tot el que ens ha permès
aprendre d'ella tant a nivell personal com professional i li desitgem molta
sort en aquesta nova feina educativa.
La Natàlia, que ha estat 3 cursos treballant entre nosaltres, per raons
personals està treballant en una escola rural del sud de Tarragona. Esperem
que aquesta nova experiència sigui molt satisfactòria per a ella i li agraïm
tot el que ens ha deixat durant la seva estada a La Sínia.
Altres docents que han estat un o dos cursos entre nosaltres, Sandra,
Nerea, Mireia G. Rocío, Belinda, Ivan, els desitgem molta sort en la seva
nova destinació i els agraïm l'esforç d'adaptació que han fet, tot el que ens
han transmès i tot el que ens hem quedat d'ells.
A tots i totes, FINS AVIAT!!!
També volem donar la benviguda a tots els docents que aquest any
s'incorporen a La Sínia, desitgem que trobin el seu lloc en aquesta escola i
els altres ens comprometem a fer el possible per a què així sigui.
BENVINGUTS!!!
ENTRADES I SORTIDES
Us demanem que sigueu el màxim de puntuals en les entrades i en les
recollides dels infants. Aquests dies cal una mica més de flexibilitat però la
setmana vinent ja començarem amb el ritme habitual i no podrà entrar
ningú més tard de 10 minuts després d’obrir la porta. Si arribeu tard la
conserge acompanyarà els infants a l’aula.
Els infants a partir de 3r per tal de poder sortir sols de l’escola necessiten
l’autorització signada pel pare, mare o tutor/a. En cap cas es farà una
excepció. En el cas que un infant que té l’autorització per sortir sol del
centre tingui una actitud no correcte en el recorregut per l’escola (córrer,
cridar, anar amb patinet...) es parlarà amb la família per tal que el vingui a
recollir a l’aula durant un temps fins que l’infant pugui tornar a sortir sol
amb correcció.
Les famílies que teniu infants de primària i que ja no els acompanyeu a les
aules recordeu de venir de tant en tant per veure el que estant vivint els
vostres fills i filles.
DECORACIÓ INICI DEL CURS 2011-2012
Com cada any la decoració de l’escola la fem entre tots. La intenció d’aquest
treball és la de simbolitzar que l’escola és un conjunt de
moltes
individualitats que es troben en un mateix projecte. La bellesa la dóna la
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seva diversitat i juntes mostren la força que té el col·lectiu i el treball
compartit.
Gràcies per fer-ho possible. Si els primers dies no ho heu pogut portar, ens
agradaria que ho aneu fent en els propers.
PRIMERS COBRAMENTS CURS 2011-12
Durant el setembre es faran una part dels cobraments de sortides i colònies
tal i com es va indicar en el full 0 que es va repartir el mes de juny. Per
evitar despeses extres, si preveieu algun problema per aquest cobrament
en l’entitat bancària que ens heu facilitat per a la domiciliació, parleu amb
secretaria i trobarem una solució.
JORNADA DE BRICOLATGE A L'ESCOLA
Famílies i mestres hem pensat que ens podríem trobar el dia 5 de novembre
per tirar endavant algunes tasques que estan per fer i fan falta pel dia a dia
de l’escola.
Ja hi ha una sèrie de tasques pensades però durant aquests dies s’aniran
concretant i prioritzant per posar-ho tot en marxa. Ho prepararan una
comissió mixta de pares i mestres. Si esteu interessats poseu-vos en
contacte amb l’AMPA que us donaran el nom de les persones de contacte.
L’any passat va ser un èxit en la feina feta i en la participació. Hi va haver
molt bon ambient i tot va acabar amb un bon àpat.
LLIBRES SOCIALITZATS CURS 2011-2012
Ja tenim a punt els nous llibres socialitzats.
Com l’any passat, us proposem folrar-los conjuntament. A cada
infant/família d’Educació Primària, el divendres 16 de setembre li
arribarà un petit lot de llibres amb el plàstic ja tallat i preparat per a folrar i
un full d’instruccions. Aniria bé que cada infant porti aquest dia una
bossa de paper o plàstic per a poder portar els llibres a casa en
bones condicions.
Un cop folrats, els infants els tornaran a l´escola entre el dilluns 19 i el
dimarts 20 de setembre per tal de començar a treballar amb ells.
D’aquesta manera distribuïm d’una manera més justa aquesta tasca i
assegurem que els llibres durin el màxim de temps possible.
PROJECTES INICI CURS 2011-12
Al començament de curs cada grup dedica uns quinze dies al projecte
d’organització de l’aula i el grup. L'anomenem “projecte d'inici de curs”. En
aquest es fa un recorregut en el temps: passat present i futur. En el passat
es treballa tant des del recordar el curs anterior (alumnes que érem,
projectes, sortides, mestres...) com el temps que ha passat des de que vam
acabar el curs fins ara, el temps que no ens hem vist: les vacances. En el
treball del present infants i docents prenen les decisions necessàries per
organitzar l’aula en tots els aspectes, a partir d’algunes pautes acordades a
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l’escola i als cicles, però amb espai per a inventar i fer les coses a mida.
També es treballa sobre les persones que formem part del grup en aquest
moment (infants i docents). I en la perspectiva de futur es treballa sobre el
que els infants i els docents esperen del curs escolar, de les relacions,
depenent dels nivells s'introdueix una planificació, el que es farà, el que
hem d'aconseguir...
Durant aquest temps cada grup es fa responsable de preparar un regal de
benvinguda als nous grups i infants de P3. Cal que es posin d’acord per
evitar repeticions, i assegurar-se que té sentit per a qui ho fa i per a qui ho
rep. Quan els infants de P3 estan més tranquils, es tria un dia i ens trobem
tots junts. Es tracta d’una benvinguda col·lectiva, d'aquesta manera els fem
saber que a l'escola hi tenen un lloc i que en formen part. Després es fa un
berenar conjunt.
Aquest projecte conviurà amb el de Festa Major que desenvolupa cada nivell
aprofundint un tema de Festa Major i que acaba amb una diada festiva: “La
Festa Major a La Sínia”.
DATES DE LES COLÒNIES
Les colònies ens ofereixen un temps i un espai per compartir diferent a
l'habitual a l´aula i ens permeten un treball de camp i treball de grup que
reforcen en gran manera el que es produeix durant el curs.
Les dates i els llocs de les colònies d´aquest curs són:
P3: Can Pere de sant Pere de Ribes ( El Garraf ) 14 i 15 de maig
P4: Can Moncau de La Roca del Vallès. Pendent de confirmar
P5: Can Bruguerola de Canet de Mar 14 i 15 de maig.
Primer: Rectoria de Montpol ( Solsonès). Puig Madrona 7-9 de maig i Puig
d’Olorda 9-11 de maig.
Segon: Mas Franch, Sant Feliu de Pallerols ( La Garrotxa). 9-11 de maig.
Tercer: Can Batllori ( El Pla de l’Estany). 7-9 de maig.
Quart: La Closa de Castellar de N'Hug (El Berguedà). 24-27 d’abril.
Cinquè: Alberg de l’Escala. 6-9 de març.
Sisè: Alberg de Tuixén. 31 de gener al 3 de febrer.

BEQUES DE MATERIAL I LLIBRES CURS 2011-12
S’ha iniciat la convocatòria de la Generalitat de Catalunya de beques
per a material escolar i llibres. El període de sol·licitud s’acaba el 30
de setembre. Cal passar a recollir impresos i full de sol·licitud per
secretaria els dies que hi ha la Sílvia dilluns, dimecres i divendres
alterns ( entre el dia 13 i 23 de setembre).
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ESMORZARS COMPARTITS A EDUCACIÓ INFANTIL
CURS 2011-12
Aquest curs començarem els esmorzars compartits el dijous 6 d’octubre i
serà tots els dijous. Aquest treball pel col.lectiu el fan els infants de P3 i P4
per a tots els d'E.I.
Els infants de P4 i P5 porten una fruita i uns quants fruits secs i els de P3
una taronja i uns quants fruits secs.
La conserge ja té a punt les llistes per tal que us pugueu apuntar. Recordeu
que el projecte sense vosaltres no seria possible i és important la vostra
col.laboració tant si us podeu comprometre a venir de manera habitual com
de manera puntual algun dia que us sigui més fàcil organitzar-vos.
A la porta de les classes en els propers dies trobareu la llista dels infants en
un calendari per tal que sàpigueu el dia que el vostre fill/a participarà en
aquest activitat i així si ho desitgeu pugueu venir.
Us agraïm anticipadament la votra participació.
OPEN OFFICE A L’ESCOLA
A tots els ordinadors del centre tenim l’open office de programari lliure i es
treballarà amb aquests programes d’office que substituiran als de Microsoft.
Si us el voleu descarregar per casa es pot fer des de la pàgina de soft
català de manera gratuïta. És compatible amb el word i altres aplicacions
d’office de Microsoft.
Adreça des d’on descarregar l’OpenOffice:
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:OpenOffice.org

Si algú té dubtes de com fer la instal·lació a Windows, pot trobar ajut a:
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td158/materials/pra
ctica_1.html
PSICO I EDUCACIÓ FÍSICA
Els infants d’EI i 1r d'E.P. han de portar cada dilluns uns mitjons
antilliscants dins una bosseta de roba per tal de fer l'activitat de
psicomotricitat. Si les sessions són al matí els infants no han de dur
esmorzar i han de venir esmorzats de casa. Només cal que portin un suc.
És molt important que aquell dia portin roba còmode per facilitar el
seu moviment.
Pel que fa a l’activitat d’Educació Física recordar que han de portar calçat
esportiu de recanvi (sinó, no podran fer classe).
A 2n i 3r a més han de portar samarreta de recanvi i una tovallola per a
rentar-se després de l’activitat.
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A partir de 4rt es dutxaran després de l’activitat. Han de portar tovallola,
sabó, xancletes i roba de recanvi. Cal que expliqueu als infants que porten
els cabells llargs que a l’hivern millor que no se’ls mullin (per evitar
encostipats).
En cas que la sessió sigui a última hora del dia la recollida es farà
directament a la sala de psico o al poliesportiu. Us recordem que la sala de
psico ara està al pis de dalt al fons del passadís.

CURS

Horari de Psico o Educació Física
EDUCACIÓ INFANTIL

P3 Blau

Dimarts matí

P3 Groc

Divendres matí

P4 Verd

Dimecres matí

P4 Taronja

Divendres matí

P5 Vermell

Dijous matí

P5 Lila

Dimarts matí

P5 Rosa

Dilluns matí
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r Puig Madrona

Dimarts tarda

1r Puig D’Olorda

Dijous tarda

2n Morella

Divendres matí

2n Rascler

Dimecres matí

3r La Mola

Dilluns tarda

3r El Montcau

Dimecres tarda

4t Cavall Bernat

Dimarts tarda

4t Sant Jeroni

Dijous tarda

5è Matagalls

Dijous matí

5è Turó de l’Home

Dijous Matí

6è Muntanya de l’ art

Divendres tarda
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