Curs 2015-2016
Octubre núm.3

SUMARI

1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
2.

SOL·LICITUD D’EXPERIÈNCIES RELACIONADES AMB LA LLUM

3. RECORDATORI ACOMPANYANTS DE PISCINA 2n
4. BENVINGUDA DE P3
5. NOVETATS AL WEB

1

1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

4t → 4t B dilluns 19 d’octubre, 4t A dimarts 20 d’octubre i 4tC dimarts 27 d’octubre a
tarda. Impremta La Comercial, Molins de Rei. Emmarcat dins del projecte de Festa Major
sobre el cartellisme els infants de 4t aniran a visitar la Impremta La Comercial a Molins de
Rei. Sortiran de l’escola molt puntuals a les tres.
4t→ dimecres 21 d’octubre a la tarda. Federació Obrera, Molins de Rei. També dins el del
projecte de Festa Major, aniran a la Federació Obrera per a fer-li una entrevista al Josep
Lluís Lara, autor del cartell de Festa Major d’enguany.
1r→ dimecres 21 d’octubre, tot el dia. Els infants de 1r coronaran la seva primera
muntanya. Cada grup anirà caminant des d’un lloc proper al cim de la seva muntanya, 1rA
Puig Madrona, 1rB Puig d’Olorda. Un cop fet el cim dinaran a una zona propera i jugaran
una estoneta abans de tornar a l’escola. Els que no mengin pícnic del servei de menjador
han de portar dinar. Recordeu de portar, cantimplora, roba i calçat adequats per caminar.
6è→ dijous 22 d’octubre, tot el dia. Mines de Gavà. Tret d’inici del treball pel col·lectiu,
Aprendre entre generacions. Visitaran amb els avis de l’hospital de dia del la clínica Molins
les mines de Gavà. Aquesta activitat serà el primer contacte entre avis i infants i permetrà
que uns i altres trenquin el gel i es vagin situant per a les trobades que tindran lloc al llarg
del curs.
3r→ dimecres 28 d’octubre, tot el dia. Els infants de 3r van d’excursió al Parc Natural de
Sant Llorenç de Munt i l’Obac. Allà tindran l’oportunitat de pujar amb el seu grup el cim
que dóna nom a la seva classe, la Mola i el Montcau. L’hora d’arribada serà entre les 17’30
i les 18’00. Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar.
Recordeu de portar un calçat adequat per caminar.

2. SOL·LICITUD D’EXPERIÈNCIES RELACIONADES AMB LA LLUM
Com ja us vam anunciar en el full informatiu nº 1 la Setmana Temàtica d’enguany anirà
relacionada sobre la llum i la foscor. En el claustre ja fa temps que hi estem treballant i
tenim força activitats pedagògiques per treballar amb els infants, però no volem deixar
perdre aquesta oportunitat per incorporar d’altres propostes vostres. Per tant , si hi ha
persones que domineu aquest tema i teniu ganes de compartir amb nosaltres i els infants
alguna experiència o activitat que creieu que pot ser enriquidora no dubteu en fer-ho saber
per tal que posar-nos en contacte i parlar-ne.
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3. RECORDATORI ACOMPANYANTS DE PISCINA 2n
Cada dimarts els infants de 2n acompanyats per els mestres van a la piscina, però us
recordem que ens cal també l’acompanyament de dues més cada setmana, per això us
recordem que igual com el curs passat passeu per consergeria i us apunteu a la llista que
tenim allà.

4. BENVINGUDA DE P3
Ja portem un mes ben bo des dels primers dies d’escola d’aquest curs. Els infants de P3 de
mica en mica han anat coneixent els diferents espais de l’escola, els nous companys i els
diferents adults que a partir d’ara els anirem acompanyant en aquest nou camí.
La resta de nens i nenes de l’escola des dels els infants de P4 fins els nois i noies de 6è
també els volen donar la benvinguda els infants de P3, per això ja fa uns quants dies que
aquests van rebent visites a la seva aula dels infants dels diferents nivells oferint-los-hi un
obsequi: un ball, una cançó, una visita per tots els racons de l’escola de la mà dels més, etc
D’aquesta manera i amb aquests petits detalls volem que tots i cadascú dels nens i nenes
de P3 sentin que ja formen part del col·lectiu de la Sínia.

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

6è Tertúlies literàries
6è La publicitat
2n Engeguem màquines, comença segon
6è visita la museu de les mates
6è Ganes de començar un projecte nou
2n Sortida al museu molí paperer de Capellades
1r A la reunió de famílies donem i rebem
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