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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
2n→ dimecres 25 de març, matí. Barcelona Caixa Fòrum. Acaba’t la sopa. De la mà de
quatre músics i una ballarina ens aproximarem a obres de compositors com ara Xostakóvitx,
Glass o The Beatles per a entendre el procés de creació musical a través de la combinació de
ritmes i melodies. Ens trobarem a les 8.50 h a la porta de l’escola del carrer de Les Sínies.
L’autocar sortirà molt puntual perquè l’activitat comença a les 10 h.

P3, P4, P5 i 1r → divendres 27 de març, tot el dia. Collserola. Aquest any la sortida de final
de trimestre del cicle d'infantil i 1er és a la muntanya de Collserola, exactament entre el Terral i
Can Planes. El nostre objectiu és fer un museu de Land Art. Farem grups amb components de
totes les classes i cada grup farà una escultura. Us convidem a anar-les a veure si us ve de
gust, però penseu que la seva durada és temporal.
Els autocars ens deixaran a la Plaça de les bruixes i nosaltres arribarem caminant fins a la zona
acordada, allà esmorzarem, farem l'activitat i dinarem (recordeu no carregar les motxilles per tal
de poder gaudir de la caminada. Els que es queden al menjador i ho van demanar a principi de
curs, tindran el picnic de l'escola). La tornada la farem fins a Can Rabella, on ens esperaran
els autocars.
2n, 3r i 4t → divendres 27 de març, tot el dia. Gimcana per Molins de Rei. Enguany els
infants faran una gimcana que els permetrà conèixer l’art i la cultura de la nostra vila. Un cop
finalitzada la gimcana aniran a dinar al parc de la Mariona i hi jugaran una estona. Els infants
que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Recordeu que han de portar
un calçat adequat per a caminar.

5è i 6è → divendres 27 de març, tot el dia. Gimcana per Barcelona. Quan arriben a cicle
superior es plantegen nous reptes. Els infants es trobaran a les 9 h a l’escola, i aniran amb
tren fins a Barcelona. Un cop a Barcelona faran una gimcana de descoberta del barri Gòtic de
Barcelona. Un cop finalitzada la gimcana dinaran tots junts al Parc de la Ciutadella. Els
infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Recordeu que han
de portar un calçat adequat per a caminar.
6è → dimecres 8 d’abril, tot el dia. Parlament de Catalunya. Què cal fer a Catalunya si
volem canviar les lleis? Qui regula les lleis a casa nostra? Aquesta visita els permetrà conèixer
en primera persona què és i què es fa al Parlament de Catalunya. Els infants que no mengin
pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Recordeu de portar un calçat adequat per a
caminar.
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5è→ dijous 9 d’abril, tot el dia. Castell de Balsareny. Aniran amb autocar fins al castell de
Balsareny per a reviure com es vivia a un castell durant l’edat mitjana. Allà faran una visita
teatralitzada amb una proposta lúdica de l’època. Després dinaran per la zona propera i jugaran
una estoneta. Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar.
Recordeu de portar un calçat adequat per a caminar.

2. ELS DEURES A DEBAT, BUIDATGE DEL QÜESTIONARI
La comissió pedagògica, primer de tot, vol agrair participació de totes les persones que han
respost al qüestionari per a generar reflexió i debat sobre els deures. S’han recollit 278
respostes que denoten el neguit que genera aquest tema. Gràcies a totes i tots, per compartir
les vostres opinions. Aquestes ens ajudaran a plantejar el debat i la reflexió sobre el tema.
A partir de les respostes s’ha fet un buidatge exhaustiu que creiem necessari compartir amb
vosaltres, perquè conegueu quin és el sentir general de les famílies respecte del tema dels
deures. Us enllacem el buidatge perquè el pugueu mirar de forma detallada.
Buidatge de l’enquesta
No volíem acabar el trimestre sense posar una data per a la sessió de reflexió i treball sobre els
deures. Serà el divendres 22 de maig a partir de les 6 de la tarda. Aquell dia es plantejarà una
taula rodona amb la participació del Jaume Funes, psicòleg i educador, i persones de l’escola
per a parlar d’aquest tema. De moment us enllacem també un article seu que ens permetrà un
primer contacte amb el plantejament que ell fa dels deures. En els propers fulls informatius
anireu rebent més informació relacionada amb el tema i amb l’organització d’aquella tarda
vespre.
Jaume Funes: “Els deures ens serveixen perquè els pares tinguin ocupats els fills”

3. MOBILITZACIONS CONTRA L’APLICACIÓ DE LA LOMCE
L'AMPA està participant activament de l'Assemblea Groga de Molins de Rei. L'Assemblea és un
marc unitari de treball i lluita en favor de l'escola pública, crítica, catalana i de qualitat que, a
Molins de Rei, agrupa alguns alumnes, mestres i totes les AMPA de les escoles públiques del
municipi.
En aquest marc, i davant de la posada en marxa aquest curs de la nova llei d'educació estatal
(la LOMCE), hem impulsat un seguit d'accions de rebuig a aquesta llei com ara l'aprovació a
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tots els Consells Escolars de les escoles públiques de Molins d'una moció de rebuig. Donada la
importància de la LOMCE i les afectacions que tindrà sobre els nostres fills i filles creiem
necessari que tots i totes mostrem el nostre rebuig i aconseguim que aquesta llei no es
desplegui en la seva totalitat i sigui derogada el més aviat possible. Per això, us convoquem a
participar als següents actes:
Dijous 26 de març a les 16:30. Està previst que tots plegats docents, infants i famílies
quedem a la porta de l'escola per anar en manifestació fins a la plaça de l'Ajuntament.
amb samarretes grogues i amb elements per fer soroll. És molt important que ens fem tots
plegats un forat a l'agenda.Trobareu més informació a les imatges que us passem a
continuació.

Ni LOMCE ni retallades! Jo trio la pública!

4. VACANCES DE SETMANA SANTA
Divendres 27 de març és l'últim dia del segon trimestre i la tornada a l'escola serà el dimarts el
dimarts 7 d'abril.
Us recordem que el dijous 26 fem arribar els infants de primària les autoavaluacions i els
retorns dels infants per tal que els pugueu compartir aquests dies amb ells.
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5. ELS DIJOUS FRUITA PER TOTHOM
Us recordem que els dijous és el dia de la setmana on els infants, grans i petits, esmorzen fruita
i fruits secs. Els més petits ho mengen plegats amb la macedònia que preparen conjuntament
amb les famílies i els més grans segueixen amb la tradició saludable d'esmorzar una peça de
fruita a mig matí.
Com bé sabeu la fruita és un aliment molt saludable i ens agrada que des de l'escola, com a
mínim un dia a la setmana ho puguin menjar tots els infants.

6. NOVETATS AL WEEB
1. La nostra muntanya-> 2n
2. La comparsa reial de la Sínia
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