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SORTIDES PEDAGÒGIQUES
4t → dimarts 28 d’abril (4tA) i dijous 29 d’abril (4tB). Descoberta del delta del Llobregat.
Sortida emmarcada dins del projecte del riu Llobregat. Observació dels ocells, de la
vegetació de ribera, de la qualitat de l’aigua, i dels impactes antròpics en aquest tram final
del riu. Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Cal
protegir la pell amb crema solar i portar un bon calçat per caminar. Si teniu prismàtics, els
poden portar per a observar els ocells.
5è → dilluns 4 de maig, matí. Auditori de Barcelona. Posada en escena de la cantata Al
bell mig de la Terra, treballada al llarg del curs a les sessions de música. Els infants es
trobaran a l’escola a les 2/4 de 9 del matí per anar a l’Auditori, faran un assaig general.
Tornaran a l’escola a ¼ de 14 h. Per a l’actuació hauran de venir vestits amb la samarreta
tenyida i pantalons negres. Recomanem que els infants esmorzin a casa i que portin alguna
cosa que puguin encabir a les butxaques per menjar abans de començar.
P4 → dimarts 5 i dimecres 6 de maig. Colònies a Can Vilalta, a Moià. Els infants tindran
l’oportunitat de viure una experiència única amb els seus companys, descobriran l’entorn
natural de la casa, faran gimcanes, tallers i per damunt de tot, s’ho passaran molt bé. Els
infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar el dinar del primer dia.
Les famílies de P4 ja han rebut per correu electrònic el dossier informatiu de les colònies
amb els detalls dels aspectes pràctics que cal tenir presents. Important! Per tal de tenir totes
les motxilles on correspon es recomana que les famílies les col·loquin directament a
l’autocar. Per a les famílies que no els sigui possible s’ubicarà un espai per a P4 al vestíbul
d’Educació Infantil.
P5→ dimarts 5 i dimecres 6 de maig. Colònies a Can Brugarola, a Canet de Mar. Els
infants tindran l’oportunitat de compartir noves experiències amb els seus companys en un
espai ben diferent on descobriran l’entorn natural de la casa, faran gimcanes, tallers i per
damunt de tot, s’ho passaran molt bé. Els infants que no mengin pícnic del servei de
menjador han de portar el dinar del primer dia. Les famílies de P5 ja han rebut per correu
electrònic el dossier informatiu de les colònies amb els detalls dels aspectes pràctics que cal
tenir presents. Important! Per tal de tenir totes les motxilles on correspon es recomana que
les famílies les col·loquin directament a l’autocar. Per a les famílies que no els sigui possible
s’ubicarà un espai per a P5 al costat del Matxu.
4t → divendres 8 de maig, tot el dia. 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 per als infants de 4t de les
escoles de la vila. Es trobaran a l’escola 5 minuts abans de les 9 del matí per sortir
puntuals davant de la porta d’entrada pel carrer les Sínies.
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2. DOCUMENTACIÓ RENOVACIÓ DE LA MATRICULA CURS 2015-16
Avui dilluns 27 d’abril us hem fet arribar els documents de renovació de matrícula pel proper
curs 2015-16. Aquesta documentació s’ha de retornar al tutor degudament complimentada
abans del divendres 15 de maig.

3. AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PEL CURS 2015-16
3.1. Persones beneficiàries
Aquestes beques estan adreçades a l’alumnat de centres sufragats amb fons públics de la Comarca
del Baix Llobregat, de segon cicle d’educació infantil i de primària i secundària obligatòria amb
necessitats socioeconòmiquesi/o de localització geogràfica per accedir al seu centre escolar, al qual
no li correspongui la gratuïtat del servei de menjador.
3.2. Requisits

► Tenir una renda anual neta per càpita igual o inferior

N.
persones

Unitat

Llindar
per sol·licitat l’ajut

màxim €

família

2

13.451,60

3

14.951,60

4

16.541,60

5

17.951,60

6

19.451,60

7

20.951,60

No disposar d’un volum de negoci superior a 155.000 € calculant sumant els volums de negoci de
tots els membres computables de la unitat familiar.
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La renda anual neta per càpita són els ingressos de tots els/les membres de la unitat familiar que
computin, ja siguin ingressos provinents de salaris com de pensions i altres ajuts i ingressos
(rendiments de capital immobiliari, etc.). Aquest import es dividirà pel nombre de membres de la
família. El nombre de membres són totes les persones que convisquin en el domicili familiar segons
el padró municipal d’habitants.

► Presentar la sol·licitud en el model corresponen i la documentació acreditativa en els terminis
establerts per la convocatòria dels centres escolars.

► Utilitzar diàriament el servei de menjador escolar, a excepció de situació d’absència per malaltia o
altra causa degudament justificada.

► No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públics que, juntament
amb l’ajut individual de menjador del Consell Comarcal del Baix Llobregat, superí el 100% del
preu/dia del servei de menjador.

► Les famílies beneficiàries de l’ajut resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser
requerida pels òrgans de control de l’Administració.

3.3 Data límit per lliurar les sol·licituds:
● 15
de maig de 2015.

●

12

de juny per alumnat nova incorporació

4. ROBA PERDUDA
Recordeu que a consergeria anem recollint els objectes perduts. Si trobeu a faltar alguna
cosa no dubteu en demanar-ho.
Aquests objectes que hem recollit estaran a la vostra disposició fins el dijous 30 d’abril, tot el
que no s’hagi recollit fins aquesta data ho portarem a Solidança.

5. INSCRIPCIÓ A LA TAULA RODONA ELS DEURES A DEBAT
El proper 22 de maig a les 19h a la Federació Obrera tindrà lloc la taula rodona amb la
participació d’un expert, un pare, una mestra i alumnes de 6è i que posarà a debat els
deures. Aquesta trobada és el punt culminant d’un procés de treball que s’ha dut a terme al
llarg d’aquest curs que ens ha permès anar reflexionant sobre la qüestió que es planteja.
S’ha passat una enquesta als pares i mares i se n’han compartit els resultats, s’està
passant una enquesta als infants, de la qual també compartirem els resultats i també s’han
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anat compartint articles de reflexió a través del full informatiu. Confiem que aquesta
activitat hagi incentivat el debat sobre el tema i que tingueu ganes d’ampliar-lo i compartir-lo
participant a la taula rodona.
Per a poder participar a la jornada de reflexió ja podeu formalitzar la inscripció a través
d’un formulari en línia, necessari per tal de tenir un control de l’aforament. Del 27 d’abril al
15 de maig les inscripcions estaran obertes només per a persones de l’escola, les places
són limitades a l’espai de la sala. En cas que no s’omplin totes les places s’obrirà la sessió
de reflexió a la població.
Aquell dia hi haurà servei d’acollida gratuït per als infants, també amb un nombre de
places acotat. Aquelles persones que vulguin fer ús del servei que ho facin saber d’entrada
al formulari.
Recordeu que les places són limitades i un cop estiguin plenes s’haurà de tancar la
inscripció, si esteu interessats a venir-hi formuleu la inscripció el més aviat possible.
En aquesta ocasió us tornem a adjuntar un article de reflexió.
Tot i que l'article és una mica llarg, recomanem que en feu la lectura perquè és molt
interessant i ens sembla que és molt global.
Representa diferents posicions entorn dels deures, tan de les favorables, que defensen per
exemple que transmeten el valor de l'esforç, com les que hi estan en contra perquè són
discriminatoris, no serveixen per millorar o creen conflictes entre els infants i els pares.
També compara les visions de societats/cultures molt diferents, a nivell de retallades en
educació, de si el currículum és prou motivador adaptat a les necessitats del s.XXI i
qüestionant el concepte de deures tradicional.
És un debat que està viu a molts països i que obre la porta a una renovació del concepte
d'aprenentatge.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/02/vidayartes/1333390053_270755.html

6. RECORDATORI FESTIUS
Aquest darrer trimestre hi ha dos dies festius, un que és festiu com a dia de lliure disposició i
un altre que és festa local. El primer festiu és el dijous 30 d’abril i el segon que correspon
amb la festa local que és el dilluns 1 de juny.
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7. RECORDATORI DE L’ASSEMBLEA DE L’AMPA
Us recordem que dimarts 28 d’abril, a les 20.30 h, al menjador de l’escola, tindrà lloc
l’Assemblea General de l’AMPA, tal com teniu en la convocatòria que hi ha al blog de
l’AMPA:
blocs.xtec.cat/lasiniaampa/2015/04/21/assemblea-general-de-lampa-28-dabril-a-les-20-30-h/
A banda dels punts habituals de l’assemblea, cal destacar, pel que fa a la renovació de
càrrecs de la junta que en aquesta ocasió cal renovar, entre d’altres, els càrrecs de
president i de secretari.
D’altra banda, a l’assemblea hi haurà dos punts destacats: d’una banda, es parlarà de la
tasca que està duent a terme la Comissió Pedagògica, que està organitzant la xerrada
sobre els deures que es farà el 22 de maig, i de l’altra, també es parlarà dels diferents actes
de resistència a la LOMCE que s’estan proposant, i en aquest apartat cal destacar la
proposta de boicot a les proves diagnòstiques de 3r que imposa aquesta llei. A l’assemblea
es discutirà i es decidirà si es dóna suport des de les famílies al boicot d’aquestes proves.
Per tant, en aquest cas creiem que és important l’assistència de les famílies de tercer a
l’assemblea.

8. COMISSIÓ DE BIBLIOTECA- AGAFA’N UN DEIXA’N UN
La setmana passada, coincidint amb la diada de Sant Jordi, es va posar en marxa l’epai
Agafa’n un deixa’n un, a proposada i organitzada per la comissió de biblioteca formada per
mares i mestres.
La idea d'aquesta proposta és crear un espai on els pares, mares i tots els adults de l'escola
puguin gaudir de la lectura que els altres adults ens poden oferir.
És un punt d'intercanvi de llibres, és a dir, quan es deixa un llibre s'ha de pensar que es fa
una donació a l'escola ja que la idea és no fer un control dels llibres que cadascú s'emporta.
També es vol destinar un petit espai a fer intercanvi de cd's i revistes (de qualitat!!!
excloem la premsa rosa...) seguint la mateixa idea de deixar-ne un/a sense esperar que
retorni.
La tipologia de llibres amb els que hem pensat és diversa i variada; novel·les, temàtica
educativa, mediambiental, poesia, teatre, qualsevol temàtica que es pensi que pot ser
interessant pels altres. Només es demanarà que els llibres estiguin en bon estat i que siguin
relativament actuals.
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9. NOVETATS AL WEB
●
●
●
●
●
●
●

P3 Blaus-> L’hort i el mercat
P3 Blaus-> Psico
Assemblea General de l’AMPA
Agafa’n un deixa’n un
Apadrinament lector St Jordi
Llibres salvats per St Jordi
Imprès per sol·licitar l’ajut de menjador
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