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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
6è →14 de febrer, al matí. Visita als instituts de secundària de Molins de Rei. L’objectiu de
l’activitat és que els alumnes puguin establir un primer contacte am un centre de secundària en
ple funcionament.
2n → 14 de febrer, tot el dia. Molí paperer de Capellades. Els infants de segon, emmarcat
dins el projecte de les tres R que realitzen al llarg del curs, aniran a visitar la fàbrica de paper
de Capellades per a conèixer com funciona una fàbrica de paper i quin és el procés de
reciclatge d’aquest. Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar
dinar. Recordeu de portar un calçat adequat per a caminar.
1r →14 de febrer, a partir de quarts d’onze. Museu d’Art Contemporani de Barcelona
MACBA. Els infants visitaran obres significatives de l’exposició permanent que els permetran
acostar-se de forma vivencial a l’art contemporani. Els infants que no mengin pícnic del servei
de menjador han de portar dinar. Recordeu de portar un calçat adequat per a caminar.

2. ENTRADES I SORTIDES
Les entrades i sortides de l’escola són un espai on les famílies teniu l’oportunitat d’ acompanyar
els vostres fills a les aules i un moment perquè els docents els puguin acollir després
acomiadar-se de la família.
Aquest moment està pensat perquè els mestres puguin atendre tots i cadascun dels infants
podent-los oferir una mirada i atenció individual. Us recordem que en aquest moment els infants
són els protagonistes.
D’altra banda, us recordem que l’hora d’entrada a l’escola és a les 9 en punt, com que les
famílies entreu a les aules deixem un marge de temps perquè pugueu anar sortint del centre de
forma tranquil·la.
Per tal d’iniciar el treball a les aules al més aviat possible, els infants que arribin a partir de les
9:10 h els entrarem els mestres o la conserge de l’escola. Per a garantir el benestar de tota la
comunitat educativa us demanem el màxim de puntualitat.

3. PARADETA DE LA FIRA DE LA CANDALERA
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Els infants de 6è realitzen un projecte que consisteix en l’organització d’una sortida a final de
curs. Una sortida pensada i autogestionada per ells mateixos. Amb l’objectiu de recollir diners
per a aquesta activitat, els alumnes de 6è han estat elaborant diversitat de productes per a
vendre a la la Fira de la Candelera.
Els trobareu al llarg de tot el cap de setmana a la plaça del Molí. Si teniu l’oportunitat, passeu-hi
i veureu quin munt de coses més boniques que han elaborat!

4. CONSELL ESCOLAR
El passat 24 de gener vam constituir el nou Consell Escolar amb les incorporacions per part de
les famílies de la Sílvia Ayala, la Cèlia Camesella i l’Òscar Navarro i, pel sector dels docents, la
Berta Anducas, la Meritxell Andreu i la Vanesa Vidal.
Les comissions que es van constituir van ser:
● Economia: Xavier Montesinos, Vanesa Vidal , Esther Borruey i Teresa Fisas
● Socialització de llibres: Clara Cervelló, Meritxell Andreu, Laia Martínez, Cèlia
Camessella i Sílvia Ayala
● Permanent:Òscar Navarro, Xavier Abons, Enric Ferrés i Teresa Fisas
● Coeducació: Berta Anducas.

5. RESERVA DE PLACES DE GERMANS NASCUTS EL 2010
Per les informacions que ens ha fet saber l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament tot
indica que abans de les vacances de Setmana Santa s’obrirà el període de preinscripció. Tot i
la previsió, encara no han sortit publicades les dates oficials.
Per a aquest període ens cal tenir comptabilitzats els germans que el proper curs 2013-14
iniciaran P3 a la Sínia.
Demanem a les famílies de l’escola que tinguin infants nascuts l’any 2010, i que els vulguin
escolaritzar a la Sínia, que ens feu arribar, abans del 8 de febrer, a secretaria o consergeria, el
document degudament omplert que trobareu al web de l’escola .
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6. CARNAVAL
ACTIVITATS DEL DIA DE CARNAVAL:
●
●
●
●
●
●
●
●

Espectacle sorpresa per part dels mestres a les 8:45 del matí
Rua de Carnaval
Passarel·la
Coreografies
Xirigotes
Teatre
Concurs de pastissos
Berenar de final de festa

El proper divendres 8 de febrer a les 15 h s’iniciarà la festa amb la rua, tot i que l’entrada
dels infants que van a dinar a casa serà a les 14:30 h.
Enguany començarà la gresca amb la rua al carrer a càrrec dels infants de 5è i 6è que han
estat construint i decorant les carrosses i que aniran acompanyats pels dos grups de batukada.
Aquests han elaborat uns timbals i treballat els ritmes que ens animaran la festa.
La rua sortirà de la rambla de la Granja cantonada amb el passeig del Terraplè a les 15 h.
Tots junts amb cercavila anirem fins a la porta de l’escola.
Un cop els infants hagin entrat al poliesportiu obrirem les portes perquè cada família vagi al lloc
que li correspon per veure el treball del seu fill o filla.
Per garantir una bona organització us demanem també a les famílies que seguiu les indicacions
marcades. Entenem que tots voleu gaudir de la festa i veure els treballs dels vostres fills, però
és necessari també respectar el treball de tots els infants de l’escola. Per això demanem a totes
aquelles persones que han d’anar al poliesportiu que deixeu el pas de l’entrada a l’escola als
nens i nenes de cicle superior que han actuat fent el cercavila i després ja us domarem pas.
Relació dels llocs on actuen els infants segons el taller realitzat:
● Els infants d’Educació Infantil faran la passarel·la al poliesportiu.
● Els infants de 1r i 2n mostraran les seves coreografies al poliesportiu.
● Els infants de 3r i 4t realitzen les obres de teatre en diferents espais de dins
l’escola, a la graella que teniu a continuació es pot veure la relació de títols de les obres
i llocs on es realitza l’obra.
● Els infants de 5è i 6è no actuen tots al mateix lloc. Els infants que han participat en
els tallers de batukada i carrosses fan la seva actuació al carrer durant la rua, els infants
que fan de presentadors actuen segons l’actuació que els toca presentar (poliesportiu o
aules si actuen a les obres de teatre) i els infants que fan xirigotes actuen al
poliesportiu.
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Les famílies de 3r, 4t, 5è i 6è teniu penjat al web la relació dels infants amb l’activitat que fan i
el lloc on es fa l’espectacle.

Tallers de Carnaval
Educació Infantil
Els infants d’Educació Infantil han triat cadascú la seva disfressa, enguany en els tallers han
treballat el seu personatge a partir de la caracterització de la cara. Han treballat també
l’elaboració dels complements de les disfresses que s’estan fent al taller de costura.
Els tutors us faran arribar una nota amb la roba base que han de portar els infants el dia de la
festa.
Els infants que es quedin a dinar a l’escola hauran de portar aquesta roba dins una bossa
marcada amb el nom, mentre que els infants que dinen a casa cal que vinguin amb la roba
posada.
Primer i Segon
Els infants de primer i segon ja han escollit comparsa, enguany el tema de treball és el bosc. A
partir d’aquest tema s’han organitzat diversos tallers: de complements i decoració del passadís,
de coreografies i el literari.
A continuació us detallem una graella amb la roba base que ha de portar cada comparsa pel
dia de la festa. Els infants que van a dinar a casa ho han de portar posat i els que es queden a
dinar al menjador ho han de portar amb una bossa marcat amb el nom per posar-ho al migdia.

DISFRESSA

ROBA QUE
HAN DE
PORTAR

DISFRESSA

ROBA QUE
HAN DE
PORTAR

DISFRESSA

ROBA QUE
HAN DE
PORTAR

FOLLET

Base negra

FADA

Mitjes
blanques
Faldilla curta
blanca o
blava

BRUIXES I
BRUIXOTS
55

Base blanca
o
Base negra
(segons
s’hagin fet la
disfressa)

MUSSOL

Base marró

FLOR

Base verda

AGENTS
FORESTALS

Camisa de
quadres i
texans

ÓS

Base negra

ESQUIROL

Base marró
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Tercer i Quart
Els infants de tercer i quart han creat les seves pròpies obres de teatre. Al llarg dels dies de
taller han elaborat l’argument i el guió, han pensat l’escenografia i estan assajant per a tenir-la
a punt per a representar-la el dia de la festa. Estan quedant unes obres molt boniques. Us
anunciem els títols i els llocs i hores de les sessions que tindran lloc el dia 8 de febrer.
Aprofitem per recordar-vos, que les disfresses han de ser a l’escola el dimarts, dia en què
comencen les actuacions internes de les obres de teatre.
Primera sessió a les 15:25 h
Segona sessió a les 16 h
Mentre es fan les obres de teatre l’accés al recinte de l’escola estarà tancat i tan sols
s’obrirà en els horaris marcats.
TÍTOL

AULA

MESTRE

ROBOTMAN

3rB

Imma

L’AVENTURA DELS PERSONATGES DE LA WII

3rA

Rosa C

LA TERANYINA PODEROSA

4tA

Rosa B

EL CINEMA VIVENT

4tB

Eva L

CINEMA VIVENT

PSICO

Dina

EL SEGREST DEL HAMSTER

MÚSICA

Enric

EL MISTERI MUSICAL

BIBLIOTECA

Laia

Consignes
Els infants de 3r i 4t han fet un seguit de propostes per a les consignes de Carnaval, i després
de prioritzar-les, s’ha fet una votació per a escollir les més representatives. A partir de dilluns 4
de febrer el Rei Carnestoltes imposa la seva llei i ens mana quina consigna hem de seguir cada
dia, us les avancem perquè les pugueu preveure!
● Dilluns 4 de febrer, portar dos complements de por
● Dimarts 5 de febrer, anar d’esportistes
● Dimecres 6 de febrer anar amb el cabell com s’hi t’hagués passat la corrent
● Dijous 7 de febrer portar roba del pare o la mare
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Concurs de pastissos
Com cada any, l’AMPA us convida a participar en el concurs de pastissos de Carnestoltes que
s’organitza el mateix dia de la festa de Carnaval després de les actuacions de tots els infants.
Us detallem el funcionament i l’organització de la recollida de pastissos:
1. El matí del divendres dia recollirem els pastissos que porteu a l’entrada de l’escola.
2. Cada pastís ha d’identificar-se amb un pseudònim o un títol pastisser; això ens servirà per
identificar després els pastissos premiats.
3. MOLT IMPORTANT!!!! Si algun pastís està fet per a intoleràncies alimentàries també
és necessari que l’identifiqueu i així ho podrem tenir en compte alhora de tallar-lo.
Hi haurà quatre categories de premis:
● Pastís més Sínia
● Pastís més original
● Pastís més disfressat
● Pastís més gran
Els pastissos premiats no els tallarem i els exposarem en una taula perquè tothom els pugui
veure en acabar la festa de disfresses. Els premiats seran convocats per l’AMPA per recollir el
seu premi i fer una fotografia que es publicarà al web de l’escola.
Per cert!!!! Si no teniu possibilitat d’elaborar cap pastís, s’ha de porar una capsa de galetes,
d’aquesta manera podem garantir berenar per a tothom. Les galetes es poden anar portant al
llarg de la setmana. Us deixarem capses a l’entrada de l’escola per a anar-les posant.
Recollida dels infants
Un cop s’hagin acabat les actuacions del poliesportiu els infants tornaran a les aules, i quan
estiguin situats obrirem les portes perquè les famílies els pugueu anar a buscar i participar del
berenar..
La tarda de la festa de Carnaval a l’escola hi haurà molta gent i cal que tots, famílies i infants,
estiguem tranquils. Per això us farem arribar un full que haureu de retornar omplert abans
del dijous 7 de febrer perquè indiqueu de explícitament si els infants poden sortir sols el dia de
la Festa, encara que tinguin una autorització genèrica. Per als que decidiu que poden sortir
sols, us aconsellem que acordeu un lloc de trobada amb els vostres fills.
Festa de lliure disposició
Us recordem que el dilluns 11 febrer l’escola té festa de lliure disposició.
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7.Exposició de dibuixos de la Federació Obrera
El darrer trimestre els infants de 5è van realitzar un treball de la història del segle XX. Entre les
activitat del projecte van anar a visitar la Federació Obrera per conèixer la importància que va
tenir en la construcció de la vida social de la població de Molins de Rei. Fruit de la sortida en
van fer un dibuix al natural. Aquests dibuixos estaran exposats al boulevard de la Federació
Obrera entre el 15 de febrer i el 18 de març.

8. Informacions de l’AMPA
Uns dels objectius que ens havíem proposat a l'AMPA per a aquest curs són, d'una banda,
estabilitzar i organitzar adequadament la Comissió del Matxu i, de l'altra, millorar la comunicació
de l'AMPA amb les famílies.
Per aquest motiu us fem arribar aquesta nota que persegueix un doble objectiu.
En primer lloc, us enviem l'adreça d'un formulari en línia perquè els interessats a formar part de
la Comissió del Matxu puguin donar les seves dades. El Matxu és un element important de
l'escola i participa en diversos actes durant el curs, però perquè pugui sortir i per a fer-ne el
manteniment, fa falta un equip de gent.
En segon lloc, creiem que cal millorar la comunicació de l'AMPA amb les famílies i per això,
entre altres coses, caldria fer el manteniment de la pàgina web, tasca que actualment no es pot
dur a terme. Els interessats a col·laborar en aquesta tasca podeu escriure al correu de l'AMPA
(ampalasinia@molinsderei.net) amb el tema "Comunicació".
Gràcies per la vostra col·laboració.
Entre tots, la fem!

9. Novetat al web
- Anem a visitar la Tarraco Romana 4t
- Apadrinament lector entre 6è i 1r
- Visita al Parlament de Catalunya 6è
- L’hort de l’escola 1r
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