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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
P4 B→ dimecres 24 d’abril, tot el dia. Cosmocaixa, Barcelona. Observar de ben a prop el
funcionament d’un formiguer per acabar el projecte de treball relacionat amb les formigues i la
seva organització. En acabar dinaran al Parc del Laberint d’Horta, on gaudiran d’una estona de
joc lliure.
2n → dimecres 24 d’abril, matí. Trobada de jocs tradicionals, al parc de la Mariona. Intercanvi
intergeneracional entre avis i infants de 2n d’Educació Primària de les escoles de Molins de
Rei. Els infants tindran l’oportunitat de conèixer i jugar a jocs tradicionals dinamitzats pels avis.
P4 → dilluns i dimarts 29 i 30 d’abril. Colònies a Can Vilalta, a Moià. Els infants tindran
l’oportunitat de viure una experiència única amb els seus companys, descobriran l’entorn
natural de la casa, faran gimcanes, tallers i per damunt de tot, s’ho passaran molt bé. Els
infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Les famílies de P4
han de rebre per correu electrònic el dossier informatiu de les colònies amb els detalls dels
aspectes pràctics que cal tenir presents.

2. DIADA DE SANT JORDI
5ê aniversari de l’ edifici de l’escola
Ja ens queda una mica enrere recordar el fet que els cinc primers anys d’escola estàvem en
barracons i que tot just fa cinc anys vam inaugurar el 23 d’abril del 2008 l’edifici actual. Ens
agrada recordar aquest dia que a més a més va coincidir amb una data tant assenyalada com
és la diada de Sant Jordi.
L’AMPA, en representació de totes les famílies, té ganes de seguir celebrant aquesta efemèride
amb un regal a l’escola; l’any passat van ser llibres per a les aules i la biblioteca. I aquest any?
És una sorpresa. El dia 23 podrem descobrir el misteri.
Primer concurs literari de l’Alehp
Enguany l’escola celebra el primer concurs literari de l’Aleph, la setmana passada els infants
van entregar els seus treballs i aquesta setmana els diferents jurats compostos per mestres i
pares i mares col·laboradors de la biblioteca han estat treballant per a escollir els premiats. Els
infants ho han posat difícil perquè hi ha hagut molta participació i de qualitat, però ja tenim
guardonats. El dia mateix de Sant Jordi es descobriran els guanyadors i es farà l’entrega de
premis.
Al llarg del dia hi ha pares, mares, infants i joves que aniran il·lustrant els textos en el moment
de la narració.
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Llibres Salvats
Celebrem la tercera edició dels Llibres Salvats. És una proposta per a fomentar el gust per la
lectura. La idea és que en motiu de la diada de Sant Jordi, a l’Aleph li agradaria saber quins són
els llibres que més agraden als infants de La Sínia. Per això proposem que ens preparem per a
una hipotètica catàstrofe natural i escollim aquells llibres que salvaríem de ser cremats,
mullats… en definitiva que salvem els llibres més estimats de la biblioteca.
A la biblioteca hi ha llibres de coneixements, d’imaginació, d’aventures, de misteri, de tots els
colors i totes les formes… en definitiva hi ha llibres perquè tots els infants de l’escola puguin
trobar-ne un d’especial per a ells, un que els hagi atrapat.
Cada infant escull el llibre que més li ha agradat d’entre els llibres que ha llegit o ha escoltat de
la biblioteca, en fa una valoració escrita o oral on explica per què el vol salvar d’una catàstrofe.
Finalment cada aula tria, de les propostes dels infants, un llibre imprescindible per a ells.
Aquests han estat els que cada aula proposa que siguin salvats i que trobareu exposats davant
de la biblioteca.
Comparteixo la lectura d’un llibre significatiu per a mi
Els infants de cicle superior triaran un llibre significatiu per a ells que tinguin ganes de compartir
amb els infants d’educació infantil. El dilluns 22 a l’hora de lectura els grans portaran el llibre
escollit a l’escola i se’l preparen per a poder-lo explicar al grup d’edat que li hagi tocat.
El dia de Sant Jordi hi haurà un moment de trobada per a poder compartir els llibres entre grans
i petits. Ja ho vam fer el curs passat i és una experiència molt bonica.
Guia de lectura - Sant Jordi 2013
De nou us fem arribar una guia de lectura amb la recomanació d’alguns llibres de cara al Sant
Jordi. La selecció de lectures ha estat feta conjuntament amb mestres d’altres escoles de
Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. Esperem que us sigui útil.
Podeu consultar-la a l’enllaç següent: Guia de Lectura Sant Jordi 2013

3. VALORACIÓ DE ASSEMBLEA DE L’AMPA
El passat dimecres 17 d’abril va tenir lloc l’Assemblea General de l’AMPA al menjador de
l’escola. A banda dels punts habituals de l’assemblea, com ara el balanç de gestió i el balanç
econòmic de l’associació, es va aprofitar l’esdeveniment per a abordar dos temes més: el desè
aniversari de La Sínia i el Projecte de direcció 2013-2017.
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En relació amb el desè aniversari de l’escola, es va fer una crida a les famílies perquè us
animeu a afegir-vos tant al comitè organitzador de l’acte com a les diferents tasques que
puguin sorgir.
Després del balanç de la junta sortint es van triar els nous membres de la Junta i es van cobrir
la majoria de les vacants de les diferents comissions.
Tot seguit, l’assemblea va aprovar tant el balanç econòmic del curs 2011-2012 com el
pressupost 2012-2013.
Finalment, la Teresa Fisas i la Laia Martínez van presentar a les famílies assistents el Projecte
de direcció que va ser aprovat a principi de mes i que defineix les línies de treball de l’equip
directiu actual.
Des de l’AMPA, valorem el resultat de l’assemblea com a satisfactori perquè es va poder dur a
terme la renovació de la Junta Directiva que es pretenia fer, i es van incorporar cares noves al
capdavant de diferents comissions.

4. NORMATIVA DELS MÒBILS A L’ESCOLA
Enguany ens hem trobat que hi han infants que porten mòbils a l’escola i creiem que hem de
regular-ho. Creiem que són elements molt cars i valuosos i que potser no els cal portar-los a
l’escola pel risc que comporta. Així doncs, demanem a totes les famílies que valoreu la
necessitat real de que els infants portin els mòbils a l’escola.
D’altra banda us fem saber els acords que hem arribat respecte d’aquest tema:
1. L’escola en cap cas es fa responsable de les pèrdues o danys que puguin patir els
mòbils.
2. En el recinte escolar (entès com a recinte el pati, passadissos i aules) no es pot utilitzar
mòbil. En el cas que sigui així es requisarà a direcció i l’haurà de recollir la mare, pare o
tutor legal de l’infant. En el cas de reincidència el mòbil quedarà requisat una setmana i
igualment es lliurarà de nou a la mare pare o tutor legal de l’infant.

5. L’ESCOLA MOSTRA LA BIBLIOTECA
El proper dimecres 24 d’abril, l’escola mostra la biblioteca en un curs de formació de mestres.
En aquesta jornada explicarem el procés que vam seguir previ a inaugurar la biblioteca tot just
fa tres cursos, el conte de l’Aleph, les activitats que es porten a terme a l’escola per a
dinamitzar la lectura, el servei de préstec a primària... Esperem que amb la nostra experiència
puguem servir d’ajuda a altres centres amb idees i propostes.
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6. PREMI EN EL CONCURS ESCOLAR DEL SALÓ INTERNACIONAL DEL CÒMIC
Els alumnes de 3r, a partir del còmic del Barrufonauta, han conegut i treballat el format,
l’estructura i la forma textual del còmic. Molts d’ells van animar-se a presentar el seu treball al II
concurs escolar de còmic organitzat en el marc del Saló Internacional del Còmic.
L’alumne de la classe del Montcau, 3rB, Hug Obrador Coca, ha estat el primer classificat de la
seva categoria en aquest concurs. Estem molt contents i el felicitem.
Podeu veure’l satisfet al blog de la biblioteca: Concurs de Còmic

7. 10è ANIVERSARI DE L’ESCOLA
El proper curs 2013-2014 l’escola farà 10 anys i tenim ganes de compartir i celebrar aquesta
efemèride amb totes les persones que han format part del projecte de l’escola al llarg d’aquest
període. Per això, volem constituir una comissió de persones que hi comencin a pensar per a
planificar amb l'antelació necessària les activitats que es portaran a terme. Seran uns moments
especials i bonics per a poder fer una mirada enrere als moments més incipients de l’escola i
també per a fer una projecció cap al futur, per això ens calen moltes idees, mans i il·lusió per a
retrobar-nos de forma lúdica en aquesta festa.
Si esteu interessats a col·laborar-hi d’alguna manera feu-ho contestant el formulari en
línia que us enllacem a continuació: Comissió del 10è aniversari.
La primera reunió serà el proper 22 de maig a les 9 h a l’escola.

8. NOVETATS AL WEB
- Cançó del Jeroni P5
-Treballem la notícia 2n
- Sortida al Parc de Collserola 6è
-Guia de lectura
- Concurs de còmic
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