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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
P3 → dimarts 28 de maig, tot el dia. MNAC. Inicien el projecte artístic per això aniran al
museu a veure diferents obres d’art (pintura i escultura). Una vegada acabada la visita dinaran i
jugaran al parc Joan Brossa proper a la instal·lació. Els infants que no mengin pícnic del servei
de menjador han de portar dinar.
4tB → dimarts 28 de maig, tot el dia. Descoberta del Delta del Llobregat. Sortida de
tancament del projecte del Riu Llobregat. Observació de les aus , de la vegetació de ribera, de
la qualitat de l’aigua, i dels impactes antròpics en aquest tram final del riu.
3r → dijous 30 de maig, matí. Sortida al rocòdrom La Reunió, Pallejà. Els infants gaudiran
d’un matí de pràctica esportiva. Cal venir amb roba i calçat còmodes.
P4A → dimecres 29 de maig, matí. Visita a l’exposició roques i minerals que hi ha a Ca
n’Ametller. Faran un taller per a conèixer les propietats de roques i minerals.
P3 → dijous 30 de maig, al matí. Sortida al museu de Molins de Rei. Allà coneixeran l’obra de
l’artista molinenc Miquel Carbonell i diferents secrets que ens amaga el museu municipal.
6è → divendres 31 de maig, tot el dia. Visita a la colònia Güell. En el marc del projecte de la
industrialització els infants de 6è visitaran la Colònia Güell. Aprofitaran per a fer activitats de
descoberta i faran la localització i gravació d’un curtmetratge ambientat en el període històric
treballat a l’aula.

2.FINAL DE L’ACTIVITAT DE PISCINA I CAMPIONAT DE NATACIÓ ESCOLAR
El Club Natació Molins de Rei ens fa saber que aquesta temporada 2012-2013, l’activitat
extraescolar de piscina acaba la setmana del 27 al 31 de maig.
A l'última classe del curs els pares hi poden assistir per a veure l'evolució dels fills. Es prega
que per motius d'higiene portin calçat apropiat per a entrar dins la instal·lació.
Els informes dels infants que han participat en l’activitat ens els faran arribar a l'escola durant la
setmana del 10 al 14 de juny.
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D’altra banda, el proper dimarts 4 de juny a les 18 h. el Club celebrarà com cada temporada els
Campionats de Natació Escolar. Per aquest motiu ens han fet arribar les sèries amb els nens
seleccionats per a aquest esdeveniment i que es comunicaran durant la setmana que ve.
Es demana que els nens de cada escola vinguin acompanyats de dos adults que
s'encarregaran del control dels nens fins a la finalització del campionat. Els pares dels nens
selccionats que estiguin interessats a fer d'acompanyants poden trucar al telèfon 678 758 879
(tardes) per a confirmar l'assistència.
Els alumnes de primer tenen la seva darrera sessió de piscina el dilluns 27 de maig, i els
alumnes de segon el dimarts 28 de maig.
Aquests dies també són de jornada de portes obertes. Les famílies podreu entrar a dins del
recinte de la piscina per veure la sessió de piscina dels vostres fills. Per garantir la higiene del
recinte les persones que vulgueu entrar a la piscina haureu de portar calçat de piscina.

3.TREBALL PEL COL·LECTIU A P3, P4 I P5: ESMORZARS COMPARTITS.
El pròxim dijous 30 de maig és el darrer dia que preparem la macedònia. Farem un esmorzar
especial. Els infants decidiran si volen menjar fruita amb xocolata amb suc de taronja i fruits
secs o la macedònia i fruits secs.
Per tant, recordeu-vos que el dijous 6 de juny ja no hi haurà l’esmorzar compartit i cal que els
vostres fills portin l’esmorzar habitual.
Volem agrair als infants i a les famílies la participació que heu tingut a l’hora de fer aquesta
macedònia tant bona, que ens ha posat un punt dolç cada setmana.

4. FAMÍLIES DE 5è. PAGAMENT I RECOLLIDA DE LES ENTRADES DE CANTÀNIA.
Ja podeu fer el pagament de les entrades que vàreu reservar per a anar el proper 12 de
juny a l’Auditori.
Podeu fer el pagament:
● per transferència al compte 0487 1045 58 2000029,
● o al caixer automàtic de la Caixa Penedès BMN amb el codi 153541, trobareu les
opcions d’una, dues o tres entrades amb el seu import,
● o bé al taulell d’aquesta entitat bancària abans de les 10 hores.
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Poseu el nom de l’alumne/a i el nombre d’entrades que heu comprat.
Podreu recollir les entrades a la finestreta d’administració a partir del dilluns 27 de maig i fins al
7 de juny, presentant el comprovant de pagament bancari.

5. RELLEU DEL RESPONSABLE DE LA COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS (PISCINA)
Com ja us hem comunicat en diverses ocasions necessitem renovar alguns càrrecs de les
comissions vigents. A la darrera assemblea es van renovar la majoria dels càrrecs vacants
però encara necessitem un nou responsable per a la comissió de l’extraescolars que es faci
càrrec de la piscina.
Les tasques del responsable d’aquesta comissió són:
●
●
●
●

Recopilar la documentació dels inscrits
Fer les llistes dels grups
Fer les notes recordatòries que calguin per a fer-les arribar a les famílies
Ser l’enllaç amb el coordinador de l’activitat del Club de Natació i l’AMPA durant el curs
per si sorgís cap imprevist

Penseu que, si no sortís cap encarregat, l’AMPA no podria organitzar l’activitat i no ens podríem
beneficiar del descompte que obtenim per part de la piscina com a grup. Si esteu interessats a
encarregar-vos d’aquesta tasca, poseu-vos en contacte amb l’AMPA i organitzarem una reunió
per a explicar les tasques de manera més detallada (ampalasinia@molinsderei.net).

6. PORTES OBERTES DE L’EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS
Les portes obertes de l’extraescolar d’anglès es faran els dies següents:
● dimecres 29 de maig per als infants dels grups de 2n i 3r
● dijous 30 de maig per als infants del grup de P4-P5
De 17 a 17.30 h els pares podreu entrar a la classe i viure el desenvolupament d’una sessió
amb els vostres fills.
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7. REUNIÓ INFORMATIVA DE L’EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS
Dimecres 5 de juny, a les 16.45 h, al menjador de l’escola, es farà la reunió informativa de
l’extraescolar d’anglès per a totes les famílies (durada aproximada de 45 minuts).
L’AMPA posa a la vostra disposició un servei d’acollida al preu de 2 € per infant. Teniu en
compte que hi ha un nombre mínim de cinc infants per a poder-lo oferir. Tindreu una graella
a la porta del menjador per a apuntar-vos-hi. Cal apuntar-s’hi abans del 3 de juny.

8. NOVA MATRÍCULA PEL CURS 2013-14
A partir del proper dilluns 27 de maig totes aquelles famílies que hagin de matricular els seus
fills per al proper curs 2013-2014 podeu passar a recollir la documentació.
Us recordem que els dies per a poder formalitzar la matrícula són del 10 al 14 de juny.
L’horari d’atenció al públic a aquesta gestió és tots els matins de 9 a 13h.

9. FESTA DE FINAL DE CURS
Us recordem que el proper 21 de juny celebrem la festa de final de curs. Com cada any volem
aprofitar aquest dia per a tancar el curs de forma lúdica petits i grans. Les famílies de 3r i la
comissió de festes de l’AMPA ja fa mesos que estan treballant perquè tots plegats puguem
gaudir d’aquesta festa preparant els jocs per als més petits, el bar, el sopar i tota la logística
necessària per tal que tot estigui a punt per a aquest dia.
Per a poder garantir sopar per tothom és necessari comprar els tiquets per la festa de forma
anticipada. Els dies per a poder-los comprar són del 3 al 12 de juny, la setmana del 3 al 7 de
juny en horari de matí i tarda i la setmana del 10 que coincideix amb la jornada continuada és
només en horari de matí.

5

10. JORNADA CONTINUADA
El dilluns 10 de juny iniciem la jornada continuada, l’horari és de 9 a 13 h. La recollida dels
infants que no es queden a dinar al menjador es farà a les 13 h, i com sempre: al porxo.
Els infants que es queden a dinar al menjador els podeu passar a buscar a les 15.30 h. Qui ho
necessiti, té l’opció de fer el casalet de 15:30 a 16:30 h i l’acollida de tarda fins les 17 h.

11. FINALTZACIÓ DEL SERVEI DE PRÉSTEC DEL CURS 2012-2013
Us fem saber que el servei de préstec de llibres de la biblioteca de l'escola finalitzarà el
divendres 14 de juny, per tant, és important que els infants retornin tots els llibres prestats
com a màxim el 14 de juny.
També us recordem que els llibres de lectura socialitzats s'han de retornar a les tutores abans
de finalitzar el curs.

12. BEQUES DE MENJADOR DEL CONSELL COMARCAL PEL CURS 2013 - 2014.
Ja ha sortit la convocatòria de concessió de serveis i ajuts de menjador escolar pel curs 2013 2014. NORMATIVA I SOL·LICITUDS BEQUES CONSELL COMARCAL 2013- 2014 estan
penjats al bloc de l’escola
La data límit per fer l’entrega de la documentació és el divendres 14 de juny fins a les 13
hores, en horari d’administració: dilluns, dimecres i divendres.

13.DATES DE REUNIONS
El dimarts 18 de juny a les 17h està programada a la sala de psicomotricitat la reunió del
pas a primer on s’informarà a les famílies de P5 de la dinàmica dels nou curs.
El dimecres 19 de juny a les 17h està programada a la sala de psicomotricitat la reunió
informativa per totes aquelles famílies que han de formalitzar nova matrícula pels seus fills el
curs 2013-14. En aquesta reunió a part d’explicar la dinàmica de l’escola i en concret de la de
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P3 us informarem també dels grups on estaran assignats els vostres fills/es, de les dates de les
entrevistes, etc.
Us fem saber aquestes dates perquè us les pugueu reservar.

14. NOVETATS AL WEB
–
–
–
–
–
–
–

Colònies 2n
Dibuixem bodegons amb l’ordinador (2n)
Contes clàssics amb finals diferents (P4)
Fem de Giusseppe Arcimboldo (2n)
Dinar medieval
Jocs tradicionals(2n)
Contes cooperatius (P5)
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