FULL INFORMATIU 14
CURS 2016-17 - MAIG
SUMARI

1.SORTIDES PEDAGÒGIQUES
1. PORTES OBERTES A LA PISCINA
2. INFORMACIÓ JORNADA INTENSIVA MENJADOR, CASALET
3. INFORMACIÓ BEQUES DE MENJADOR PEL CURS 2017-18
4. INFORMACIÓ BEQUES PER ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE
5. OBJECTES PERDUT
6. INFORMACIÓ DE LES PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULES
7. CONFIRMACIÓ DE PLAÇA PER EL PROPER CURS
8. NOU FORMAT DE LA FESTA DE FINAL DE CURS
9. COMISSIÓ PEDAGÒGICA- TALLER ATENCIÓ, MOTIVACIÓ EMOCIÓ
10. INFORMACIONS DE MENJADOR
11. PROTECCIÓ SOLAR ALS MIGDIES
12. ASSEMBLEA DE L’AMPA
13. NOVETATS AL WEB

1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
P3 → dilluns 8 i dimarts9 de maig. Colònies a Can Pere, Sant Pere de Ribes, Garraf. 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.
P4 → dilluns 8 i dimarts9 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.
1r → del dilluns 8 al dimecres 10 d’abril (1rB), del dimecres 10 al divendres 12 de
maig(1rA). Colònies a La casa de la Música, Lladurs, el Solsonès. Els infants tindran
l’oportunitat de viure una experiència única amb els seus companys, descobriran l’entorn
natural de la casa, s’endinsaran en un bosc ple d’encants i gaudiran de la sensibilitat que
ofereix la música. No cal portar el dinar del primer dia. El viatge fins a Lladurs és llarg i
l’últim tros amb força corbes. Us recomanem que doneu alguna cosa als infants propensos
al mareig que els ajudi a estar millor durant el viatge.
P5→ dijous 11 i dimarts 12 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.
2n → del dimecres 10 al divendres 12 de maig. Colònies a la casa de colònies Mas
Franch. Sant Feliu de Pallerols. La Garrotxa. En aquesta casa tindran l’oportunitat de viure
aventures que els permetran conèixer de ben a prop els elements de la natura i la seva
importància. Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar el dinar
del primer dia.
5è→ 15 de maig, tot el dia. Auditori de Barcelona. Posada en escena de la cantata La nit
del malson, treballada al llarg del curs a les sessions de música. Els infants es trobaran a
l’escola a les 8 del matí per anar a l’Auditori, faran un assaig general. Tornaran a l’escola a
la tarda amb tren. Per a l’actuació hauran de venir vestits amb la samarreta negra i
pantalons i/ o faldilles negres i calçat fosc. Els infants han de portar esmorzar, després de
l’assaig disposaran d’una estona per poder menjar. Els infants que no mengin pícnic del
servei de menjador han de portar el dinar del primer dia.S’ha fet arribar a les famílies un full
d’autorització
4t→ 19 de maig, matí. 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. Ens trobarem a l’escola deu minuts abans per sortir a les nou puntuals.

2. PORTES OBERTES A LA PISCINA
Ja es va acabant el curs i amb aquest també les sessions de piscina. Com cada any la
piscina els darrers dies d’activitat organitza unes portes obertes per tal que podeu veure
com els vostres fills i filles com es mouen dins l’aigua. Segons ens informat les portes
obertes seran el dilluns 29 de maig pels infants de 1r i el dimarts 30 de maig pels
infants de 2n.
Per a entrar dins el recinte d’aigua per qüestions d’higiene no es pot anar amb el calçat del
carrer; per això demanen que les persones que hi vulgueu anar porteu xancletes, si no en
teniu la mateixa entitat ja us donaran uns peücs.
L’espai reservat a les famílies és el de les grades i des d’allà, si voleu, podreu fer fotos als
vostres fills i filles. En cap cas podeu sortir de l’espai reservat.

3. INFORMACIÓ JORNADA INTENSIVA MENJADOR, CASALET
El dilluns 5 de juny comença la jornada intensiva, l’horari per als infants que no es queden
al servei de menjador és de 9 a 13 h.
Els infants que es queden a dinar a l’escola fan l’horari de 9 a 15:30 h. Per a aquelles
persones que ho necessiteu, 7 i Tria com cada any organitza un casalet de 15:30 a 16:30 h
i, per a qui necessiti el servei d’acollida es manté l’horari de finalització a les 17 h com la
resta del curs.
Per a fer una previsió del servei de menjador, del casalet i de l’acollida, cal que ompliu la
butlleta que trobareu penjada al web . En el mateix document també trobareu el preu de
cada un d’aquests serveis.
La recollida dels infants que es queden a dinar a l’escola aquests dies de jornada intensiva
es modifica,. Està tot explicitat a la pàgina web amb el link que us adjuntem.
Recordeu que els infants que després del servei de menjador marxin sols han d’omplir una
autorització que també trobareu al web, qui ho necessiti poden demanar-ho a la Mireia
Arnal, coordinadora del servei de menjador.
Les autoritzacions que vau signar a l’inici de curs perquè els vostres fills i filles surtin sols de
les aules no serveixen perquè ara també puguin sortir sols del menjador, ja que l’empresa
que gestiona el menjador, 7 i TRIA, és la responsable dels infants en aquesta franja horària i
per tant cal les notificacions i autoritzacions es facin directament a l’empresa.

4. INFORMACIÓ BEQUES DE MENJADOR PEL CURS 2017-18
Ja ha sortit la convocatòria de concessió de serveis i ajuts de menjador escolar pel curs
2017 - 2018. La informació general, les bases de convocatòria, i el model de sol·licitud els
trobareu penjats al bloc de l’escola.
La data límit per fer l’entrega de la documentació és el dilluns 21 de maig fins a les 16:30
hores, en horari on us pugui atendre la Montse Adan l’administrativa de l’escola. Aquests
dies són dilluns i dimecres de 9 a 13h i de 15 a 16:30h i els divendres en horaris alterns de
matí o tarda.

5. INFORMACIÓ BEQUES PER ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE
Us informem que el passat 6 d’abril d’enguany l’Ajuntament va aprovar la convocatòria per a
la presentació de sol·licitud d’ajuts per afavorir la pràctica esportiva i de lleure, per a
infants en edat escolar entre 3 i 18 anys, per aquest any 2017, tant per a ACTIVITATS
D’ESTIU com per a la TEMPORADA ESPORTIVA 2017-2018
Aquests ajuts van dirigits a les famílies que tenen dificultats econòmiques i s’atorgaran en
base a la renta per càpita de la unitat familiar, previ informe del negociat de Serveis Socials.
Per poder optar caldrà presentar la documentació que es demana en la convocatòria, i que
podeu trobar en l’enllaç:
Ajuts esportius: Activitat regular, temporada 2017-2018
http://www.molinsderei.cat/temes/esports
ajuts de lleure: Activitats estiu 2017
http://www.molinsderei.cat/temes/infancia-i-joventut
El funcionament un cop la família hagi entrat la documentació serà el següent:
- Presentació al registre de l’Ajuntament, oficina OAC, c/ Rubio i Ors, 1
- Consulta a l’entitat esportiva, per contrastar preus i activitat
- Resposta a l’entitat de l’atorgament o no de l’ajut (via c/e)
- En cas d’atorgament l’import que haurà de pagar la família i l’import que pagarà
l’Ajuntament
- Decret d’aprovació de l’Ajut
- L’entitat quan rebi el trasllat haurà de presentar factura al registre de l’Ajuntament per la
seva tramitació i cobrament, on ha de constar número de Decret i nom o nom del
beneficiari/s
- Cobrar directament a la família la part que ha de fer front directament.
Per qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la regidoria d’Esports, al correu
rrla@molinsderei.cat

6. OBJECTES PERDUTS
A consergeria tenim recollides bossetes d’esmorzar, carmanyoles i roba ven diversa des de
samarretes fins a jaquetes i anoracs. Hi ha roba que fa temps que la tenim allà i se’ns està
acumulant força.
Us demanaríem que si heu trobat a faltar alguna cosa dels vostres fill/es passeu a mirar-ho.
Aquest volum de roba i objectes personals els desarem una setmana més. Un cop
passats aquests dies ho portarem a solidança o la deixalleria.

7. CONFIRMACIÓ DE PLAÇA PER EL PROPER CURS
Els vostres fills i filles el dimarts 16 de maig us faran arribar un document per confirmar la
plaça de cara al proper curs 2017-18. És necessari que tothom retorni signat aquest
document a l’escola com a màxim el proper divendres 26 de maig. L’heu de fer arribar als
tutors i tutores dels vostres fills.
Si alguna informació de la que surt al document no és correcta modifiqueu-la a la banda
dreta del full tot indicant-hi les noves dades.

8. INFORMACIÓ DE LES PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULES
El dimecres 17 de maig surten publicades les llistes definitives amb els infants que
han entrat a l’escola.
A partir del dimecres 31 de maig i fins el 9 de juny, totes les famílies que hagin de formalitzar
noves matrícules poden passar per consergeria per a recollir la documentació que han de
portar degudament emplenada durant el període de matrícula, que és del 12 al 16 de
juny.
L’horari de la matrícula és de 9 a 12:30 per les noves matrícules i de 9 a 13h per les
matrícules que ja tenen germans al centre.

9. NOU FORMAT DE LA FESTA DE FINAL DE CURS
Aneu reservant el dia 16 de juny a les vostres agendes: Serà la festa de final de curs de
l’escola. Les famílies de 3r ja fa dies que estem treballant perquè la festa sigui del tot més
lluïda i puguem gaudir d’un sopar agradable amb la companyia de tots plegats.
Com ja sabeu des de l’AMPA vam fer una enquesta on us preguntàvem sobre les vostres
preferències, veient que moltes de les famílies pensaven que seria bo que l’animació infantil
hi fos més present.
S’ha optat per fer una canvi amb el sopar de la festa per poder destinar els diners que en
les jornades anteriors s’invertien en el sopar a l’animació de la festa i així poder gaudir més
tots junts.
Hem pensat que era el moment de fer un canvi de format i per aquest motiu aquest any
farem un sopar de carmanyola. Cada família es portarà el seu propi sopar i el deixarem a
les taules a l’ inici de la tarda per no haver d’anar carregats.
Les portes de l’escola s’obriran a les 19:30h i així els més menuts podran començar més
d’hora a gaudir de la festa.
Les famílies hem de tenir present que els infants sempre han d’estar sota la responsabilitat
d’un adult. Aquest dia som molts i sovint els infants s’esveren més del compte i en algunes
ocasions no s’acaba fent l’ús habitual dels materials que tenim en el pati.
Els tiquets es vendran del 22 de maig al 9 de juny a l'acollida matinal, a l'entrada i a la
sortida dels infants. En el proper full informatiu ja us concretarem els horaris i normes de la
festa. De moment, podeu anar pensant amb quina classe us voleu asseure, en el cas de
que tingueu més d'un fill o filla.
Tot i que ens portarem el sopar continuarem pagant tiquet per cobrir totes les despeses. El
preu de la entrada serà de 5 € per adult (inclou: animació, coca, aigua, 1refresc o
cervesa), el nens de la Sínia com cada any, no han de pagar. Els ex-alumnes tindran un
preu reduït de 3 €.
Aquest any també hi haurà un servei de bar durant tota la festa portat pels pares de tercer.
Si us plau, aprofiteu per comprar les entrades en les franges horàries estipulades. Les
entrades que s’adquireixin més tard del 9 de juny tindran un cost de de 7 €.

10. COMISSIÓ PEDAGÒGICA- TALLER ATENCIÓ, MOTIVACIÓ EMOCIÓ
En el darrer full informatiu ja us vam fer arribar l’enllaç el formulari d’inscripció que la
per a participar al taller del proper 26 de maig de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda que està
preparant la comissió pedagògica per a treballar, l’atenció la motivació i l’emoció.
Recordem que aquest és el tema que més interès va suscitar després de la xerrada inicial
sobre neuroeducació que es va fer el passat mes de gener.
En aquesta ocasió es plantejarà una dinàmica de treball en un format més proper, serà un
taller de vivencial i participatiu dinamitzat per les persones que formen part de la comissió
pedagògica. Es tracta que la dinàmica ens permeti establir un diàleg que ens ajudi en la

construcció de nou coneixement i ens enriqueixi a tots els participants. Els tallers comptaran
amb un màxim de 20 participants. Es podran fer tants grups com la comissió pedagògica
sigui capaç de dinamitzar en un mateix moment en espais diferents de l’escola.
En aquesta el servei d’acolliment tindrà un cost de 2€ per infant. El formulari estarà actiu
fins el dia 12 de maig, o fins al moment que s’assoleixi el nombre màxim de participants.

11. INFORMACIONS DE MENJADOR
Aquest tercer trimestre s’ha incorporat el projecte Servim-nos! als cursos de P3 a 1er, i
la tria lliure de taules als de 2on a 6è. En breu penjarem al web un document informatiu
sobre el projecte, però us convidem a apropar-vos al menjador i parlar amb la coordinadora
per qualsevol dubte o neguit que us pugui sorgir. Està previst que a l’assemblea de
l’AMPA de final de curs es faci un monogràfic sobre el treball que ha fet la comissió de
menjador durant aquests dos anys incloent també una exposició el projecte Servim-nos
que enguany s’ha engegat a l’escola. Us convidem a participar a l'assemblea i conèixer
aquest canvi que s’està implementant al menjador, els objectius que hi van associats, els
valors que es volen aconseguir i la valoració del nou projecte.
En paral·lel la comissió de l’AMPA de menjador ja fa dos anys que està en reflexió constant
buscant un marc que englobi millores en el servei, per això s’han informat, han compartit
idees i coneixements amb diferents experts i tot aquest treball el volen compartir amb la
resta de la comunitat de famílies de l’escola.
Amb la intenció que cada vegada més, les famílies coneguin el que els infants fan durant el
temps de menjador, us informem de les activitats previstes per aquests tercer trimestre:
Infantil
Dilluns : Lliga de futbol
Dimecres -Divendres: Zumba(poliesportiu)
Dijous: Màster chef
Primària
Dilluns-dimecres-divendres: Zumba(poliesportiu)
Lliga esports:
Dilluns-divendres : Futbol
Dimarts: Hanbol
Dimecres : Bàsquet
Dimarts: Màster Chef

12. PROTECCIÓ SOLAR ALS MIGDIES
Som ja en primavera avançada i el sol es troba alt sobre l’horitzó, amb la qual cosa és més
intensa la radiació ultraviolada, sobretot al migdia.
Es prou sabut que l’exposició excessiva a la radiació ultraviolada pot tenir efectes
perjudicials sobre les persones.
L’AMPA, conscient d’aquesta situació i tenint en compte que disposem d’un pati amb molt
poca ombra,ha acordat amb 7 i Tria la possibilitat que els seus monitors tant bon punt
s’inicia l’horari del menjador ajudin a tots aquells infants que portin crema protectora de
casa, que se la posin un cop han acabat les classes.

13. ASSEMBLEA DE L’AMPA
El proper dijous 1 de juny a les 20:30 es farà l’Assemblea Ordinària de l’AMPA al
menjador de l’escola.
Properament s’enviarà l’ordre del dia, però de moment reserveu-vos la data i us
engresquem a assistir-hi!!

14. NOVETATS AL WEB

P3-> Joc de lletres
1r i 2n-> El rei de màgia
Menjador-> menús del 3r trimestre

