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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
P4→ dilluns 26 de maig, matí. la sortida a Sant Just Desvern. Sortida que s’emmarca dins
el darrer projecte artístic d’aquest curs. Visita per veure tallers de diferents artistes i
diferents tècniques.
P3→ dilluns 26 de maig, matí. Sant Just Desvern. visita a una galeria d’art. Sortida
emmarcada dins el projecte artístic, en el qual els infants de P3 treballaran la diferència
entre escultura i quadre.
3r→ dimecres 27 de maig, Pallejà matí Sortida al rocòdrom La Reunió, Pallejà. Els infants
gaudiran d’un matí de pràctica esportiva. Cal venir amb roba i calçat còmodes.
3rC→ dimecres 27 de maig, migdia . Els infants de 3rC aniran a visitar el castell de Pallejà
i es quedaran a dinar a la zona. Els infants que no tenen picnic del menjador han de portar
el dinar.
P3→ dijous 28 de maig, tot el dia. Museu Nacional d’Art de Catalunya ( MNAC). Aquesta
segona sortida permetrà als infants copsar la diferència entre un museu o galeria d’art i un
museu de grans dimensions com és el MNAC. Després de la visita dinaran a un parc de la
Muntanya de Montjuïc. Els infants que no tenen pícnic del menjador han de portar el dinar.

3r→ dijous 4 de juny, matí. Al pavelló poliesportiu municipal. Trobada de danses
tradicionals i sardanes. Els infants de 3r de totes les escoles de Molins es trobaran un matí
per dansar tots junts les sardanes i danses treballades aquest trimestre. Comptaran amb la
col·laboració dels membres de l’Agrupació de Sardanistes de l’Agrupa, que els han ajudat a
aprendre aquest ball. Aquell dia els infants han de portar samarreta blanca i texans o
pantalons foscos.

2

2. FESTA DE FI DE CURS-Venda de tiquetsJa estem a recta final del curs, com ja sabeu les famílies dels grups de tercer i la comissió
de Festes de l'AMPA ja fa temps que estant treballant fort perquè enguany tinguem una molt
bona festa de final de curs.
Ara part d'aquesta feina es mostra i tenim dates per comprar tiquets.
I per tal de preveure els menús que s’han d’encarregar es imprescindible comprar els
tiquets de forma anticipada.
Us detallem les dates de venda de tiquets:
● Primera setmana de juny: dimarts 2, dimecres 3, dijous 4 i divendres 5 -> venda de
tiquets de 9h a 9.30h i de 16.30h a 17 h
● Segona setmana de juny, on ja hi ha horari intensiu:dilluns 8, dimarts 9, dimecres 10,
dijous 11 i divendres 12 -> de 9h a 9.30 h.
Preus dels tiquets:
Adults: 10 € (entrada amb tiquet)
Infants: 0 € (entrada amb tiquet)
Infants de fora de l’escola: 6 € (entrada amb tiquet)
Exalumnes: 6 € (entrada amb tiquet)
Famílies noves de P3: adults 10 € / Infants: 0 € (entrada amb tiquet)
Infants de 0 a 2 anys: 0 € (no mengen el menú establert i no tenen tiquet)
MOLT IMPORTANT:
Els tiquets comprats fora de termini (a partir del 10 de juny) tindran un preu de 12€
(excepte les famílies de nova matricula a l’escola). I s'hauran de sol·licitar per correu
electrònic (festalasinia @gmail.com)
NO ES VENDRAN TIQUETS EL MATEIX DIA DE LA FESTA
Per qualsevol dubte us podreu adreçar a festalasinia@gmail.com
També podeu demanar informació als delegats de classe, ells us derivaran a les
persones responsables.

2.

REUNIÓ DE L’EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS

L’AMPA com cada any per aquestes dates organitza una reunió informativa amb les
persones responsables de l’extraescolar d’anglés per exposar i explicar el funcionament de
l’activitat, la dinàmica i els objectius que es proposen treballar en cada franja d’edat.
Per això hi ha programada una reunió el 3 de juny a les 16:30 a la biblioteca de l’escola.
com que coincideix amb l’hora de la recollida del infants l’accés a la reunió serà per
l’entrada de la biblioteca del Passeig del Terraplè i no per dins el recinte de l’escola.
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3. RECORDATORI DE LA FESTA LOCAL
Us recordem que el proper dilluns 1 juny és festa local a Molins de Rei i per tant el centre
romandrà tancat.

4. DATA DE REUNIÓ DELS NOUS INFANTS DE P3 PEL CURS 2015-16
Un cop formalitzada la matrícula pel proper curs 2015-16 us informem a totes aquelles
famílies que tingueu fills/es per escolaritzar de nou el proper curs 2015-16 a P3 o P4 us
convoquem el proper dimarts 16 de juny a les 17h de la tarda per informar-vos dels
objectius que es treballen a l’etapa d’Educació infantil, la presentació dels grups-classe i
l’organització dels primers dies de setembre, per tot això és molt important que us marqueu
aquesta data a l’agenda.

5. DATA DE REUNIÓ DE PAS A 1r
El dijous 18 de juny a les 17h de la tarda tenim prevista fer la reunió del pas a 1r, pensada
per les famílies dels infants que actualment estant fent P5.
En aquesta trobada us informarem dels objectius previstos per treballar al llarg de la nova
etapa que inicien els infants i també us farem saber els nous grups classe.

6. COMISSIÓ PEDAGÒGICA- ELS DEURES A DEBAT
El passat divendres 22 de maig va tenir lloc la taula rodona: els deures a debat. Aquesta va
ser la primera activitat organitzada per la comissió pedagògica i des d’aquí volem agrair a
tota la comunitat educativa la gran resposta que ha tingut la proposta des de l’inici amb, la
participació a les enquestes fins a la implicació i riquesa d’opinions i reflexions que
generosament es van compartir el passat divendres. Gràcies per fer-ho possible i per
contribuir a generar debat i reflexió per engrandir i reforçar el projecte de l’escola!
Abans de tancar l’any encara ens queda feina per compartir. Us adjuntem el buidatge de l’
enquesta sobre els deures i els aprenentatges que es va passar als infants.
Ara és moment de fer balanç, properament us farem arribar una enquesta de satisfacció,
creiem oportú escoltar la vostra veu. La vostra opinió serà molt important per a plantejar-nos
el treball de cara a propers cursos.
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7. NOVETATS AL WEB
1. Patinatge a 4t
2. P3 sortida a l'Auditori
3.P4 Colònies a Can Vilalta
4. Som uns pirates
5. Full inscripció casalet-jornada intensiva6. Puig d'Olorda colònies a Montpol
7. Autorització de recollida del menjador per la jornada intensiva
8. Blaus I Grocs colònies Can Pere
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