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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

P3, P4 i P5 → 21 de gener, tot el dia. Auditori de Barcelona. Tot Educació Infantil aniran junts
a l’Auditori per a gaudir del concert “Com sona Bach”. Després dinaran i compartiran estona de
joc al Parc de Diagonal Mar. Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de
portar dinar.
1r → 24 de gener, 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.
5è → 24 de gener, tot el dia. Passeig per barri de la Ribera. A partir del passeig per barri de la
Ribera els infants de 5è descobriran el passat medieval de la ciutat de Barcelona. Hi aniran i
tornaran amb tren. Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar.
Recordeu de portar un calçat adequat per a caminar i una carpeta dura per a escriure.
2n → 30 de gener, 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.

2. TALLER DE REPARACIÓ DE BICICLETES
El circuit de bicis està en ple funcionament i és un èxit rotund! De l'ús constant i diari, es
necessita la posada a punt de les bicicletes molt sovint. Ens falten mans i temps disponible
per a tenir-les en un estat òptim per a usar-les. Animem mares, pares, tiets, tietes, avis, àvies...
que disposin de temps a venir a l'escola per a ajudar en aquesta tasca.
Al costat de consergeria deixarem a la vostra disposició una graella on us podreu apuntar.
Facilitem que pugueu venir el dia i hora que pugueu. En aquesta graella ho podreu detallar
perquè la Montse Vellet pugui estar al cas de les entrades i sortides de voluntaris. Els infants de
5è, dins la tasca que tenen encomada en el treball pel col·lectiu, ja fan una mica
aquestafeina ,però no donen a l’abast, i és una llàstima tenir el circuit parat per falta de
bicicletes.
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3. COMPARSA DE CARNAVAL
La comissió de Carnestoltes està molt contenta perquè hi ha hagut una bona acollida per part
de les famílies de l’escola, ja som més de 200 persones! No obstant això, us podeu seguir
apuntant fins al dia 20 de gener, com més serem més riurem!
Us informem que s’han planificat unes hores de tallers per a fer la flama que portarem al cap i
també per a fer la carrossa que s’arrossegarà durant la rua, que seran:
Dissabte 8 de febrer, de 10 a 13 h
Dimecres 12 de febrer, de 16:30 a 18:30 h
Dijous 13 de febrer, de 16:30 a 18:30 h
Dissabte 15 de febrer, de 16:30 a 18:30 h
És important que tothom passi pels tallers, per a fer entre tots les flames i una carrossa amb un
pastís gegant.
Els alumnes de 6è han proposat de canviar la seva disfressa i s’ha acordat que es disfressin de
pastissers, per a no trencar la sintonia de la comparsa, i ajudaran, tot fent bromes, a transportar
el pastís.
Si teniu algun dubte us podeu dirigir a l’adreça carnestoltes2014lasinia@gmail.com

4. PRIMERES ENFILADES DEL TALLER DE COSTURA DE CARNAVAL
Ja ens estem preparant perquè el dilluns 3 de febrer puguem començar a donar-li empenta al
taller de costura. Si teniu ganes de compartir bones estones preparant les disfresses per als
infants de P3, P4 i P5, fent córrer la creativitat us podreu apuntar a les graelles que estaran
penjades als passadissos de l'escola a partir de la setmana vinent, recordeu-vos d'avisar a les
àvies, tietes, tiets, cangurs... que vulguin participar en la confecció de les disfresses: tallar
patrons, cosir detallets a mà, cosir a màquina, controlar que les disfresses estiguin acabades i
que no en falti cap, emprovar als nens i nenes les disfresses.... hi ha moltes coses a fer. Vinga,
animeu-vos-hi!

5. PRIMERA REUNIÓ DE DELEGATS DE CLASSE
El passat 11 de desembre, en el marc de la reunió mensual de la Junta de l’AMPA, es va fer la
primera reunió de delegats de classe i estem tots plegats molt satisfets del resultat. Va ser un
espai de trobada i per a compartir alguns neguits de les famílies. Totes les classes de l’escola
tenen representant excepte 3rB, us animem a participar-hi.
Al web teniu penjat un resum dels temes de què es va parlar en aquesta reunió.
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6. NOVETATS AL WEB
1. Vídeo de l’espectacle de final de trimestre
2. Reunió mensual de l’AMPA

4

