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1. SORTIDES PEGAGÒGIQUES

5è→ dimecres 25 d’octubre, matí. Federació Obrera. Conferència sobre la guerra civil a
Molins de Rei en el marc del projecte de Festa Major a partir del que s’han preguntat pels
canvis socials i polítics del sXX. Les famílies dels infants de 5è hi estan convidades.

4t→ dimecres 25 d’octubre, tarda. Federació Obrera. Entrevista l’autora del cartell de
Festa Majo amb l’objectiu de conèixer tècniques i dinàmiques pròpies de l’art del cartellisme.

1r→ dimarts 31 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, El
Puig Madrona i El 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.
4t→ dimarts 31 d’octubre, tot el dia. Montserrat. Ha arribat el moment de pujar a
Montserrat. Els infants de quart, passaran el dia a la muntanya de Montserrat, pujaran amb
el funicular de Sant Joan i faran l’ascens al Sant Jeroni i divisaran el Cavall Bernat. Es
trobaran a 2/4 de 9 del matí al carrer de les Sínies per sortir puntualment. Els infants que no
mengin el pícnic del menjador han de portar dinar. Recordeu portar roba còmode i d’abric
per a caminar.
2n → divendres 3 de novembre, tot el dia. Sortida al massís del Garraf. Els grups de 2n
faran una excursió pel Parc Natural del Garraf, pujaran a la Morella i El Puig de les Agulles.
Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Recordeu de
portar un calçat adequat per caminar.

2. PREVISIÓ DELS GERMANS NASCUTS EL 2015, 2016 I 2017
Aquesta setmana hem rebut una demanda per part de l’Ajuntament demanant que els fem
arribar el més aviat possible la previsió de germans per els propers tres cursos, per tant els
infants nascuts el 2015, el 2016, i el 2017. Aquestes dades que ens demanen a les escoles
juntament amb la informació que té el Departament d’Ensenyament són les que utilitzen per
fer les planificacions de cara les preinscripcions dels propers cursos.
El proper dilluns 23 hi haurà a secretaria el document que s’ha de portar emplenat, aquest
mateix document també estarà penjat al web.
La data màxima per fer-nos arribar el document emplenat és el dilluns 30 d’octubre.Ja
sabem que us ho demanem amb poc temps, però l’Ajuntament ens demana aquesta
informació amb urgència.

3. PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES A L’ESCOLA: Esmorzars col.lectius P3, P4, P5,
tertúlies literàries a 5è i 6è i Espais d’Aprenentatge des de P3 i fins a 6è.
Com bé sabeu creiem que el projecte de La Sínia pren força si també les famílies us el feu
feu vostre. De mica en mica hem anat trobat dinàmiques i activitats on creiem que la vostra
participació activa és important i necessària. Compartir per part vostra activitats que portem
a terme a l’escola ens ajuda a tots a engrandir i millorar el projecte.
Aquest any he fet un canvi de forma general en la manera d’apuntar-vos a les diferents
activitats. Ens sembla que de forma general és més pràctic que les famílies us pugueu
apuntar de forma telemàtica. Per això us compartim en format drive una carpeta amb cada
un dels diferents links amb les activitats obertes a la participació de les famílies. A mida que
es vaguin afegint calendaris amb formularis de participació s’afegiran a aquesta carpeta.
Per qualsevol dubte els tutors us poden orientar i ajudar en el que faci falta.
MOLT IMPORTANT: el link que us compartim és d’un carpeta general que inclou
diverses subcarpetes amb diferents formularis de participació de les famílies a
l’escola. Aquest document és compartit per totes les famílies i només cal que entreu
el formulari que us interessa i apuntar-vos. Esborrar alguna subcarpeta provoca que
la resta de famílies no s’hi puguin apuntar perquè desapareix de la carpeta original.
Si teniu dubtes pregunteu els tutors!

4. BIBLIOTECA OBERTA AL BARRI
L’escola conjuntament amb l’Ajuntament aquest curs torna obrir la biblioteca al barri. La
biblioteca estarà oberta els dilluns i els dimecres de 16:30h a 18:30h. Us recordem que
dins la biblioteca no s’hi pot berenar i que l’accés és per fora el carrer no per dins el recinte
escolar.
Els infants més petits de 3r de primària hauran d’anar acompanyats d’un adult i a partir de 3r
poden anar-hi sols sempre i quan es respectin les normes establertes de la biblioteca.
El passat dilluns 9 d’octubre es va obrir el servei.

5. ASSEMBLEA DE L’AMPA/AFA D’INICI DE CURS

El dimarts 7 de novembre, tindrà lloc a la biblioteca de l’escola l’assemblea de l’AFA
d’inici de curs.
Amb l’objectiu de facilitar la màxima assistència de les famílies, aquest any la farem a les
17:30h i està previst que duri fins a les 19-19:30h. També s’organitzarà un servei
d’acollida per als infants per a qui ho necessiti.
Us engresquem a participar-hi activament, ja que serà un espai per a trobar-nos tots i totes i
poder parlar d’aquells temes que ens afecten. En breu us farem arribar l’ordre del dia.

6. NOVETATS EL WEB
1. El Camell-> P3
2. Treball pel Col·lectiu- Fem de jardiners-> 1r
3. Excursió al museu del disseny de Barcelona ->4t
4. L’escola forma ciutadans lliures

