Curs 2013-2014
Maig Núm. 19
SUMARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SORTIDES PEDAGÒGIQUES
PORTES OBERTES DE LA PISCINA
GIMCANA DEL 10è ANIVERSARI
TANCAMENT PSICOMOTRICITAT 1r
RESTAURANT- PROJECTE D’ANGLÈS A 2N
MANIFESTACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA CONTRA LES POLÍQUES DE
RIGAU I WERT
7. RECORDATORI DE LA RENOVACIÓ DE LES QUOTES DE L’AMPA
8. ROBA PERDUDA
9. CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS I SERVEIS DE TRANSPORT I
MENJADOR PEL CURS 2014-2015.
10. JORNADA INTENSIVA
11. NOVES MATRICULACIONS PELS INFANTS DE P3 CURS 2014-15
12. NOVETATS AL WEB

1

1.SORTIDES PEDAGÒGIQUES
4t → divendres 16 de maig, matí. Trobada amb altres escoles de la vila, Camp de Futbol
Municipal. Els alumnes de 1r de batxillerat de l’institut Bernat el Ferrer organitzen un matí de
jocs alternatius que fomenten la participació i cooperació dirigida als infants de 4t de les escoles
de la vila. Es trobaran a l’escola deu minuts abans per sortir a les nou puntuals.

3r → dilluns 19 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.

2. PORTES OBERTES DE LA PISCINA
Ja es va acabant el curs i amb aquest també les sessions de piscina. Com cada any la piscina
els darrers dies d’activitat organitza unes portes obertes per tal que podeu veure com els
vostres fills i filles com es mouen dins l’aigua. Segons ens informat les portes obertes seran el
dilluns 26 de maig pels infants de 1r i el dimarts 27 de maig pels infants de 2n.
Per a entrar dins el recinte d’aigua per qüestions d’higiene no es pot anar amb el calçat del
carrer; per això demanen que les persones que hi volgueu anar porteu xancletes, si no en teniu
la mateixa entitat ja us donaran uns peücs.
L’espai reservat a les famílies és el de les grades i des d’allà, si voleu, podreu fer fotos als
vostres fills i filles. En cap cas podeu sortir de l’espai reservat.

3. GIMCANA DEL 10è ANIVERSARI
El gran dia ja s’acosta, el diumenge 18 de maig ja és aquí.
Aconseguirem trobar, entre les més de 300 persones que s’han apunta a la gimcana,
l’ingredient que necessitem per a evitar que el bruixot es quedi amb l’escola? Avui el br1x0t ja
ha fet una acció per a aconseguir el seu objectiu i ha deixat la seva signatura: S’ha emportat el
MATXU.
Per a fer-ho possible, hem de respectar el funcionament general de la gimcana. Us demanem
que diumenge sigueu molt puntuals. Per a iniciar l’activitat cal que estiguem tots reunits i per
tant cal que a les 9.30 h tots els grups siguin a l’escola.
També us demanem que sigueu estrictes en els horaris i les consignes que rebreu per
Whatsapp al llarg de tot el matí. Si cal, deixeu de fer una prova per tal d’aconseguir la màxima
coordinació.
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El diumenge al matí es recolliran els diners dels grups que no han fet efectiu el pagament,
porteu-los, si pot ser, dins un sobre amb els noms de les persones i el grup corresponents. Per
a no endarrerir el funcionament general, demanem als grups que no heu pagat que sigueu a
l’escola 10 minuts abans.
Recordeu que en finalitzar la gimcana dinarem tots junts al lloc on s’acaba. Us recomanem que
porteu el dinar fet i el carregueu al llarg de tot el recorregut de la gimcana.

4. TANCAMENT DE PSICOMOTRICITAT DE 1r
Els infants de 1r acaben una etapa que van començar ara fa quatre anys, amb l’inici de l’escola
a P3 comencen el que ells anomenen la psico una activitat que gaudeixen d’allò més perquè a
través del joc i de forma lliure i espontània desenvolupen la seva psicomotricitat alhora o de
forma progressiva cada infant també elabora el seu propi joc simbòlic. Com que tot aquest
procés és tan important per a cada un dels infants, ara a 1r quan es tanca aquesta etapa us
volem donar l’oportunitat de gaudir de l’última sessió de psico amb els vostres fills i filles.
La sessió de 1rA serà el 5 de juny a les 15.10 h, i la de 1rB serà el 4 de juny a les 15.10 h. És
necessari que vingueu amb roba esportiva. Per qüestions de capacitat tan sols pot assistir un
adult representant de la família.
Us anirem que us reserveu aquesta data.

5. RESTAURANT- PROJECTE D’ANGLÈS A 2N
La llengua anglesa, com qualsevol llengua, és una eina de comunicació. Hem de buscar
contextos significatius perquè els infants la facin servir. En el projecte del restaurant que es fa a
2n, emmarcat dins del projecte de l’alimentació i digestió, trobem molta intenció comunicativa i
podem posar en pràctica a través de rol-playing estructures lingüístiques orals amb els infants.
A anglès han estat organitzant un restaurant i volen compatir amb vosaltres la feina feta. Per
això els dies 19, 26 i 27 de maig a la tarda us conviden a venir a l’escola. Cada grup farà la
seva presentació un d’aquests dies per a oferir-vos els seus excepcionals menús. Prepareu-vos
per a ser uns clients molt especials. Tindreu l’oportunitat de posar en pràctica el vostre anglès.
Penjarem un full a la porta de cada l’aula perquè pugueu triar les franges horàries, us aneu
distribuint i no hagueu d’esperar gaire estona.
2nA: dilluns 26 de maig
2nB: dimarts 27 de maig
2nC: dilluns 19 de maig
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6, MANIFESTACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA CONTRA LES POLÍTIQUES DE RIGAU
I WERT
Dissabte, 17 de maig a les 12 h, a Barcelona, el MUCE convoca una nova manifestació
unitària.
Una vegada més la comunitat educativa surt al carrer perquè ens mou el convenciment que el
nostre país necessita un sistema educatiu centrat en l'educació pública.
Una educació de titularitat pública i gestionada des de les instàncies públiques.
Una educació gratuïta, universal, catalana, integral, laica, coeducativa, democràtica i
participativa, inclusiva i compensadora de desigualtats, enfocada a la igualtat d'oportunitats. I
adequadament finançada.
Convoquem, doncs, les famílies, estudiants, professionals de l’educació, i a tota la ciutadania a
acudir a la manifestació que sortirà de la plaça Urquinaona a la plaça Sant Jaume, dissabte 17
de maig a les 12 h.
Manifestació contra les polítiques educatives de Wert i Rigau
Dia i hora: dissabte 17 de maig, a les 12 h
Recorregut: de la plaça Urquinaona (Barcelona) fins a la plaça Sant Jaume

7. RECORDATORI DE LA RENOVACIÓ DE LES QUOTES DE L’AMPA
Tal com es va aprovar a l’Assemblea General, la quota de soci de l’AMPA per al curs que ve es
manté en els 30 € per família i, si no hi ha cap entrebanc, es cobrarà a les famílies sòcies a
partir del setembre.
Com ja s’està fent en els darrers cursos, només cal que empleneu el full de cessió de les dades
que s’ha inclòs a la documentació de matrícula, així evitem que hàgiu d’emplenar les mateixes
dades en dos fulls diferents.
Si voleu comunicar cap alta, baixa o modificació de les dades heu de fer-ho per correu
electrònic (ampalasinia@molinsderei.net).

8. ROBA PERDUDA
Al llarg dels dies l’escola va recollint roba que tenim a consergeria i al vestíbul de l’entrada per
tal que pugueu recuperar allò que és vostre. Com que ja fa dies que se’ns acumula una pila de
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roba, us recordem que aquesta setmana, del 12 al 16 de maig, és l’última que tenim aquí
aquests objectes perduts, ja que a partir del 16 ho portarem a la deixellaria.

9. CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS I SERVEIS DE TRANSPORT I
MENJADOR PEL CURS 2014-2015.
Us informem que ja ha sortit la convocatòria per a la concessió d'ajuts i serveis de transport i
menjador escolar per al curs 2014-2015.
Les sol·licituds s'han de presentar al centre escolar en horari de l'administrativa fins al dimecres
28 de maig del 2014, a excepció de les sol·licituds d'alumnes de nova matriculació, que podran
presentar-la al centre escolar fins al dilluns 16 de juny del 2014.
Al web de l’escola, a l’apartat de famílies (informacions) hi ha penjades la normativa i el model
per a poder fer la sol·licitud i on s’indica la documentació que heu de presentar. Aquí teniu
l’enllaç blocs.xtec.cat/lasiniafullinformatiu.

10. JORNADA INTENSIVA
El dimarts 10 de juny comença la jornada intensiva, l’horari per als infants que no es queden al
servei de menjador és de 9 a 13 h.
Els infants que es queden a dinar a l’escola fan l’horari de 9 a 15 h. Per a aquelles persones
que ho necessiteu, 7 i Tria com cada any organitza un casalet de 15 a 16:30 h i, per a qui
necessiti el servei d’acollida, manté l’horari de finalització a les 17 h com la resta del curs.
Per a fer una previsió del servei de menjador, del casalet i de l’acollida, cal que ompliu la
butlleta que trobareu penjada al web al llarg d’aquesta setmana. En el mateix document també
trobareu el preu de cada un d’aquests serveis.

11. NOVES MATRICULACIONS PER ALS INFANTS DE P3 CURS 2014-2015
Aquest dijous 15 de maig surten publicades les llistes definitives amb els infants que han entrat
a l’escola.
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A partir del dilluns 19 de maig, totes les famílies que hagin de formalitzar noves matrícules
poden passar per consergeria per a recollir la documentació que han de portar degudament
emplenada durant el període de matricula, que és del 10 al 13 de juny.

12. NOVETATS AL WEB
1. Gimcana 10è
2. Colònies 6è
3. St. Jordi al menjador
4. Compartint llibres el dia de St. Jordi
5. Mercat medieval
6. Convocatòria d’assemblea
7. Ens han robat el Matxu
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