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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
1r i 2n → dilluns 13 d’abril, matí. Foment Cultural i Artístic. VII MOSTRA CINEMA: Drets
Humans i Interculturalitat. Khuma.Director.- Anthony Silvertons (Susafrica 2013) Rebutjada per
la seva supersticiosa rajada, una zebra a mig fer s'embarca en una intrèpida cerca per
guanyar-se les seves ratlles; però quan descobreix que un tirànic lleopard li segueix la pista,
haurà de trobar el valor i acceptació de si mateix per salvar a tots els animals del Gran Karoo.
tràiler
Els infants de 1r aquest dia no aniran a la piscina.
3r i 4t → dimarts 14 d’abril , matí. Foment Cultural i Artístic. VII MOSTRA CINEMA:
Drets Humans i Interculturalitat. Epic Director.- Cris Wedge (Usa 2013) Epic: El món secret"
ens descobreix un fantàstic univers on es lliura una permanent batalla que entre les forces del
bé, que defensen la conservació de la natura, i les forces del mal, l'objectiu és destruir-la. Per
art de màgia, una adolescent es veu arrossegada fins aquest recòndit univers, on s'uneix a un
equip format per guerrers d'elit i un conjunt de graciosos i extraordinaris éssers per salvar el
seu món i el nostre. tràiler
5è i 6è → dimecres 15 d’abril, matí. Foment Cultural i Artístic. VII MOSTRA CINEMA:
Drets Humans i Interculturalitat. El extraordinario viaje del TS Spivet. Director.- Jean Pierre
Jeunet (França 2014) Intèrprets.- Judy Davies Helena BONHAN Carter T. S. Spivet és un geni
de dotze anys que viu en un ranxo en Montana amb la seva peculiar família. El seu gran talent
per a la cartografia i els invents aviat té recompensa. Una institució científica li concedeix un
prestigiós premi i, armat amb una petita maleta, es disposa a creuar el país per recollir-ho.
tràiler
6è → dijous 16 de març, matí. Els nois i noies de 6è aniran a sala de plens de l’Ajuntament de
Molins de Rei, on els rebrà l’alcalde de la vila amb qui podran conversar i exposar-li demandes i
necessitats que detecten per a millorar la qualitat de vida del poble.
2n → divendres 17 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.
És molt important que els infants arribin a l’escola a les 8:45h i de forma molt puntual. Es
trobaran al porxo on s’organitzen per grups per marxar. No aniran a les classes. Cal que portin
roba esportiva esmorzar i agua, la tornada a l’escola serà a 13h.
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6è → dilluns 20 d’abril. Caixa Fòrum. Exposició Pixar. A sisè s’han preguntat com es fan
les pel·lícules d’animació i aprofitaran l’avinentesa de l’exposició que hi ha al Caixa Fòrum per
endinsar-se en el món desconegut.

2. REUNIÓ COLÒNIES P3 I CONSULTES P4
Ja estem a l'últim trimestre, els infants de P3 estant del tot adaptats a l'escola, els mestres i als
companys. Ara toca fer un pas endavant i anar preparant la motxilla per marxar de colònies.
Pels infants és una experiència genial, excepcional i única. Per poder explicar-vos tot això
l'equip de mestres ha previst una reunió el proper dilluns 27 d'abril a les 17h de la tarda.
Aquesta reunió és important venir sense els infants perquè explicaran a part de temes
organitzatius i pràctics misteris i secrets que els infants no poden saber.
Els infants de P4 ja són uns beterans i per tant no tenim programada cap reunió especifica de
colònies però si que les tutores de P4 tenen previst quedar-se el dimarts 28 d'abril una
estoneta a la tarda per si alguna família té algun dubte o la necessitat de comentar amb elles
algun aspecte concret de les colònies.

3. RECOLLIDA D’ENTRADES PER L’ACTUACIÓ DEL CANTÀNIA
Per les famílies dels infants de 5è, recordeu que l’actuació dels infants a l’espectacle de
cantània és el dilluns 4 maig. Per tant totes les persones que hageu comprat entrades a través
de l’escola les podeu passar a recollir per consergeria la setmana del 20 al 24 d’abril. És
necessari que passi un adult a recollir les entrades durant aquest termini.

4. COMISSIÓ PEDAGÒGICA
La Comissió pedagògica està treballant perquè la trobada amb el Jaume Fumes del divendres
22 de maig sigui tot un èxit.
Perquè anem fent un tastet i pugueu reflexionar us fem arribar dos links interessants. El primer
és un article de la Vanguardia on s'exposa que els deures no són sinònim de millor rendiment
escolar i un altre que és un estudi de l'OCDE on s'explica com els deures alimenten encara
més la desigualtat escolar..
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5. INFORMACIONS DEL SERVEI DE MENJADOR
Al blog de l'AMPA podeu trobar dos documents relacionats amb el servei de menjador: d'una
banda, els menús del tercer trimestre i, de l'altra, el Pla de treball del servei de menjador.
ménus
pla de treball

6. NOVETATS AL WEEB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MENJADOR-> els menús del tercer trimestre
MATAGALLS I TURÓ DE L’HOME-> Carnaval
MATAGALLS I TURÓ DE L’HOME-> Hem fet el cim
MATAGALLS I TURÓ DE L’HOME-> Experiències viscudes.
CALENDARI PREINSCRIPCIÓ
INFANTIL I PRIMER-> Land-Art
PRIMÀRIA- Gimgmana Molins

4

