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Nº 3 novembre de 2011
TREBALL PEL COL·LECTIU
És un treball on els infants del centre fan una tasca per al
col·lectiu.
Són aquelles tasques assignades a cada nivell i que
impliquen infants i adults en les tasques col·lectives del
centre i de fora del centre.
Aquest curs es completa aquest treball amb el que fan els
infants de sisè, una col·laboració entre els avis i àvies del
Centre de Dia de la Clínica Molins de Rei i els infants de
l’escola.
Tot el treball pel col·lectiu que es fa al centre el trobareu
recollit en un mural a l’entrada davant de les vidrieres del
pati i al costat del menjador. Anirà canviant a mesura que
van passant diferents grups i es fan diferents tasques.
LES FAMÍLIES ENS VISITEN
Ja han començat els treballs en que les famílies col·laboren
en les diferents aules aportant els seus aprenentatges.
Des de P3 fins a segon la presència de les famílies en
l’activitat és molt important per això us animem a apuntarvos el més aviat possible, sinó van passant les setmanes i
al final se’ns acumulen les famílies. Si us fa basarda, parleu
amb els/les tutors/es que ells/es us ajudaran a resoldre els
vostres dubtes.
A partir de tercer la presència de les famílies en l’exposició
del tema és opcional, el que cal és que prepareu el treball i
l’exposició que haurà de presentar el vostre fill/a a l’aula. Hi
ha una graella fora de l’aula per tal que us pugueu apuntar.
I sobretot, gràcies per fer possible un projecte d’intercanvi
d’aprenentatges entre família i escola com “Les famílies ens
visiten”.
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DOTACIONS DE L’AMPA
L’ AMPA de l’escola ha fet unes dotacions importants pel
centre:
1. L’estructura de fusta que hi ha al pati
2. Material informàtic: ha pagat dues pissarres digitals i
mitja amb els seus respectius canons i 4 ordinadors.
3. Aportació de 1000 euros per llibres de la biblioteca.
Agraïm el seu treball i la seva col·laboració per a la millora
de les instal·lacions del centre.
L’estructura de fusta, encara no es pot fer servir, perquè
estem pendents de fer un sorral pel voltant per raons de
seguretat.
SETMANA TEMÀTICA
El dia 9 de desembre comença la Setmana Temàtica que
fem cada curs pels voltants de les vacances de Nadal.
Durarà fins el dia 16, dia que es farà la Festa de final del
primer trimestre.
Aquest curs el tema de la Setmana Temàtica són Les
Olimpíades donat que aquest és un any que se’n celebren.
Durant la Setmana Temàtica els infants treballaran en
tallers intercicles o sigui que es fan grups barrejant infants
de tots els nivells de cada cicle.
Aquests tallers ens
permetran descobrir i experimentar diferents aspectes del
tema.
Durant la setmana, cada nivell farà una sortida que té a
veure amb l’esport i/o Les Olimpíades. Ja rebreu una nota
per part dels tutors/es.
A part dels tallers i la sortida, també hi haurà assajos per
tal de preparar l’espectacle final que farem el dia 16.
MURAL RESUM DE LA FESTA MAJOR
Durant pràcticament un mes haureu pogut veure una petita
mostra del treball que han realitzat els vostres fills/es en el
projecte de la Festa Major i que es va concloure amb una
festa interna del centre amb la participació de tots els
infants i entitats de Molins de Rei que cada any col·laboren
amb nosaltres.
Ara ja anem traient els treballs per anar ambientant-nos
amb la Setmana Temàtica. Els infants de 4t en aquest
projecte van estudiar els cartells de Festa Major i ara són
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ells els que ens permetran gaudir de les seves produccions.
És una tasca que els encomanem des de l’equip
de
coordinació: la realització d’un cartell per a la Setmana
Temàtica, després els infants de 5è i 6è amb uns criteris
escullen el que ens representarà per a la Setmana
Temàtica. Tots els cartells estaran exposats molt aviat a
l’entrada de l’escola.
POLLS
Com cada curs, tenim un tema redundant: aquesta mena
d'animalets petits que estiu i hivern es posen en el cap dels
infants i costen molt de treure, els Polls.
Us demanem que aneu revisant els vostres infants de
forma regular i els feu el tractament que creieu necessari
per tal d'erradicar-los.
COBRAMENT DE QUOTES
Us recordem que a primers de desembre farem el
cobrament corresponent de la quota de material i la part de
sortides només a l'Educació Primària.
L’ADMINISTRATIVA
Aquest curs la Sílvia, la nostra administrativa, ha aprovat
les oposicions. Li donem la nostra enhorabona!
Però això té una contrapartida negativa i és que li han
donat plaça en un altre lloc. És per això que a partir del dia
1 de desembre ja no serà entre nosaltres. Li desitgem
moltíssima sort en la nova feina.
El Departament no posarà ningú fins el dia 18 de
desembre, això significa que l’escola restarà sense
administrativa durant 18 dies. És per aquest motiu que,
tenint en compte, que serem a finals de trimestre i que no
tindrem administrativa us demanem tolerància i paciència
fins que tot es normalitzi, la seva marxa i el temps
d’adaptació de la nova administrativa.
ESMORZARS COMPARTITS (Educació Infantil)
Els infants d’Educació Infantil no faran aquesta activitat
durant tot el mes de desembre i es reprendrà la primera
setmana de gener, per tant des del dia 12 de gener tots els
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dijous els nens i nenes portaran una peça de fruita i fruits
secs. En el cas de P3 la peça de fruita serà una taronja.
Us recordem que tots els familiars que puguin i ho desitgin
es poden apuntar a participar en aquesta activitat, la vostra
col·laboració és necessària per poder fer-la possible.
Gràcies.
22 DE DESEMBRE
El dia 22 de desembre l’escola fa Jornada Intensiva, per
tant hi haurà classe de 9 a 13 hores. A la tarda no n’hi
haurà. Els nens i nenes que es queden al menjador sortiran
a les 15’30 hores.
ENTRADES I SORTIDES
Hi ha dos aspectes que us volem demanar per tal de tenir
un bon funcionament del centre:
- En les entrades a l’escola us demanem la màxima
puntualitat, sinó les classes s’interrompen de forma
continuada i no podem començar el treball. La Montse
Vellet obre la porta a les 9 i a les 9’10 tots els infants
haurien d’estar a les aules.
- Pel que fa a les sortides volem recordar que un cop s’ha
sortit i s’ha tancat la porta d’accés al centre no es pot
tornar a entrar. És cert que a l’escola hi ha les dones de
la neteja però elles no poden estar pendents de si entra
gent al recinte.
Us demanem que, en tot cas, truqueu el timbre i si hi ha
algun docent ja us obrirà i si no és així us haureu
d’esperar fins l’endemà.
RECEPCIÓ DEL PROPER FULL INFORMATIU
Ja tenim tots els vostres correus electrònics, el proper
full informatiu el rebreu per correu totes les persones
que el vau facilitar. Posarem una nota a la porta de
l’escola i a la web del centre per avisar que ha sortit.
Les persones que van donar el correu i no el rebin en
podran agafar un a la taula d’entrada del centre i hauran
d’avisar a secretaria amb una nota del seu correu posant
el nom de l’infant i el curs, pot ser que hàgim entrat
alguna dada malament.
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