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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
4t → dimarts 23 de febrer (4tC i 4tA grupY) i dijous 25 de febrer (4tB i 4tA grup X ),
matí fins a quarts de dues. Inspecció del riu Llobregat. Aniran fins a la riba del riu Llobregat
per a conèixer-ne l’estat de salut. Hi aniran a peu des de l’escola. Cal portar botes d’aigua
(si pot fer fins al genoll) per a poder fer l’activitat amb comoditat, si algú no en té que no en
compri, farem aquesta activitat per grups.
3r → 3rB dimecres 24 de febrer, 3rA divendres 4 de març. Els infants de 3r van
d’excursió al Camp d’Aprenentatge de Can Santoi. Allà tindran l’oportunitat de conèixer de
ben a prop com funciona l’energia solar. Hi pujaran amb autocar i tornaran caminant fins a
l’escola. Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar.
Recordeu de portar un calçat adequat per a caminar.
4t → dimecres 24 de febrer, matí. Al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Gaudiran
de l’obra Guillem Tell, que és una adaptació trepidant de l’òpera de Rossini, que ens explica
la llegenda de Guillem Tell. Arribaran entre dos i tres quarts d’una.
6è → dijous 3 de març, al matí, fins a la una. Visita als instituts de secundària de Molins
de Rei. L’objectiu de l’activitat és que els alumnes puguin establir un primer contacte amb un
centre de secundària en ple funcionament.

2. JORNADA DE BRICOLATGE
El proper dissabte, 5 de març, ens trobarem de nou a l’escola per portar a terme tasques
de manteniment i millora dels espais i activitats existents, així com la creació de nous. És un
espai de trobada informal on podem treballar, petar la xerrada i gaudir de la companyia
de famílies, docents i infants. Un moment de veure i viure l’escola des de una altre
mirada, treballant tota la comunitat educativa plegats per tenir un millors espais que
acompanyin el creixement personal dels infants de l’escola.
Adjuntem un arxiu PDF on podreu consultar el detall de les diferents tasques que s’han
proposat per aquesta jornada, així com una descripció del material necessari, on us
demanem la vostra col·laboració. Tothom que tingui eines necessàries per a portar a terme
les feines de reparació i manteniment és important que les porteu aquest dia.
Per facilitar l’organització de les persones en les diferents tasques és necessari que us
apunteu en el formulari per tal de distribuir-nos en les diferents tasques.
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Un cop acabada la feina, i com ja és tradicional, hi haurà la possibilitat de dinar tots junts al
menjador de l’escola. El cost per persona és de 5 euros. En el mateix formulari de
distribució de tasques hi ha l’espai per apuntar-se al dinar de germanor. El termini màxim
d’apuntar-se en aquest dinar per tal de poder-lo encarregar és el dilluns 29 de febrer.
Famílies no us perdeu l’oportunitat de gaudir d’aquesta jornada i busqueu un forat en les
atapeïdes agendes de dissabtes al matí.

ENTRE TOTS LA FEM!!!

3. PORTES OBERTES I PREINSCRIPCIÓ
Per totes aquelles persones que us preguntin i us demanin informació les jornades de
portes obertes a l’escola seran el dimecres 9 de març a les 17:30h de la tarda. Per aquell
dia és important que tinguem comptabilitzats tots els germans nascuts el 2013 i que de cara
el proper curs s’han de preinscriure a l’escola. Per tant si encara hi ha alguna família que no
ens ha fet arribar aquesta informació és necessari que porteu a secretaria el document que
podeu trobar al web de l’escola.
Ja han sortit les dates provisionals de la preinscripció i són del dimecres 30 de març al
dijous 7 d’abril i el nostre horari d’atenció al públic per rebre la documentació són tots els
dies de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30h. Per qualsevol altre informació podeu enviar un correu a
l’adreça esc-lasiniamolins@xtec.cat.

4. COMUNICAT ASSEMBLEA GROGA: MOBILITZACIÓ UNITÀRIA EN DEFENSA DE
L’ENSENYAMENT PÚBLIC
Des de l'Assemblea Groga de Molins de Rei s’han denunciat les retallades, els tancaments
de P3 públics, la LOMCE, perquè creiem que ataquen i maltracten directament el sistema
d'ensenyament públic.
És per això que des de l'Assemblea Groga de Molins de Rei fem una crida a tota la
comunitat educativa i a la ciutadania de la nostra Vila a donar suport a la concentració
unitària convocada pel proper diumenge 28 de febrer a les 11:30 a la Plaça de Sant Jaume,
a Barcelona, per part del MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa).
Pintem de groc la Plaça de Sant Jaume! No al tancament d'aules! La pública no es toca!
Junts ho podem tot!
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4. NOVETATS AL WEB
1. Liles-> Els liles i el Carnestoltes
2. Els blaus
3. Vermells-> Carnestoltes vermells
4. Compartim una estona estranyable 5è i P3
5. Gran rua de carnaval
6. Segons-> primers resultats de l’hort
7. Microespais en els grocs
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