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1.

SORTIDES PEDAGÒGIQUES

5è→ divendres 10 de novembre, tot el dia. El Montseny. Ascens al Matagalls, al
Turó de l’Home, muntanyes que identifiquen els grups de 5è. Es trobaran a l’escola
a 2/4 de 9h del matí, i tornaran a l’escola cap a les 6h de la tarda. Cal que portin
calçat còmode per a caminar, una bona cantimplora amb aigua, crema solar i una
gorra per a protegir-se del sol.
Els infants que no mengin el pícnic del servei de menjador han de portar el dinar.
Educació Infantil→ divendres 10 de novembre. El cicle d’infantil farà una sortida
tot junt. Aniran al Parc de Can Gambús a Sabadell. Els infants de P3 tornaran a
dinar a l'escola i els de P4 i P5 es quedaran a dinar al parc i tornaran a la tarda.
Aquesta sortida afavoreix la interrelació dels infants de tot el cicle. Cada any es va a
un parc amb diferents característiques i aquest any descobriran un parc urbà.
Els infants de P4 i P5 que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar
dinar. Recordeu portar gorra pel sol i roba còmode per jugar.

5è→ dimecres 15 de novembre, tot el dia. Els infants de 5è aniran a visitar el
refugi antiaeri del Poble-sec a Barcelona construït durant la guerra civil Espanyola.
Hi aniran i tornaran amb tren. Els infants que no mengin el pícnic del servei de
menjador han de portar el dinar.
3r→ dimecres 15 de novembre, 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 aproximadament a les 17’00 . Els infants que no mengin pícnic del
servei de menjador han de portar dinar. Recordeu de portar un calçat adequat per
caminar.

2. COMISSIÓ DE BIBLIOTECA I DE BRICOMATES
La Comissió de Biblioteca ha arrencat ja el nou curs 17-18 i us informen que ja
tenim uns quants lots de llibres preparats per folrar.
N’anirem tenint més a mesura que avanci el curs, així que, si esteu interessats a
posar el vostre granet de sorra i col·laborar en aquesta tasca, ens ho podeu
comunicar a través d'aquest correu: bibliotecalasinia@gmail.com
Feu constar en el text del missatge el nom del pare o mare o adult responsable, el
curs on voleu que us deixem el lot i el nom del vostre fill o dels vostres fills.
Una vegada folrats, els podreu retornar o bé a l'aula dels vostres fills o bé a la
biblioteca, dins de la mateixa bossa en què es va fer l’entrega, en la qual hi haurà
grapat un paperet amb les vostres dades, per facilitar el control d’entrega i retorn
dels lots.
Us recordem també que tots els divendres de 15 a 16.30 h la biblioteca està oberta
a tothom que vulgui donar un cop de mà fent petites feines per al seu bon
funcionament.
Aquest curs volem encetar una nova comissió, la de Bricomates. Aquesta comissió
té com a objectiu seguir elaborant el material que s’utilitza en els itineraris. A la
jornada de bricolatge ja es va fer molta feina perquè van ser moltes les persones
que hi van participar,
però no es va acabar tota la feina i, a més a més, s’ha de seguir treballant per
elaborar més material, així que qui tingui ganes de participar en aquesta comissió us
convoquem també els divendres de 15 a 16.30h a la biblioteca.

Agraïm per avançat la vostra col·laboració.

3. ASSEMBLEA DE L’AMPA/AFA
Com ja us vam anunciar, l’assemblea d’inici de curs de L’AMPA/AFA serà aquest
proper dimarts 7 de novembre a les 17:30h a la biblioteca de l’escola.
Ordre del dia:
1. Presentació projecte equip directiu 2017-2021:
La direcció de l’escola exposarà les línies mestres del projecte de direcció i
gestió de l’escola 2017-2021, aprovat pel departament d’ensenyament. I EL
Pla General Anual de Centre d’aquest curs 2017-18.
2. Presentació de l’AFA i COMISSIONS:
Presentació de l’AFA i breu explicació de la tasca feta durant el darrer curs
per les diferents comissions.
3.Proposta de renovació i aprovació de càrrecs de l’AFA:
Presentació i aprovació de candidatures a les vacants de presidència i
vicepresidència de l’AFA,
Crides per al relleu a les comissions de:
- Piscina
- Anglès
- Festes
- Colònies familiars
4. Aprovació del tancament de l’exercici anterior i aprovació del
pressupost per al curs 2017-2018
5. Comissió de Menjador:
Des de la Comissió de Menjador portem uns anys intentant obrir el Menjador
a les famílies. Estem fent un esforç per donar a conèixer com s’organitza,
quines activitats s’hi fan o què mengen i beuen els nostres fills i filles, per
posar uns quants exemples.
En aquesta línia, s’han creat diverses subcomissions i una d’elles és la de
Nutrició. Hem anat veient que les recomanacions alimentàries en aquest
sentit han variat en els últims anys i ara es parla més del Plat saludable que
de la Piràmide dels aliments. Es posa l’èmfasi en la ingesta de vegetals, de
cereals integrals i en les proteïnes d’origen vegetal.
És per això que us volem proposar fer un petit canvi en el menú diari que mira
d’adaptar-se a aquestes necessitats. Per facilitar la presa de decisions, us
adjuntem una mica d’informació per tal que pugueu venir amb la reflexió feta
de casa.
El plato para comer saludable
Deconstruyendo la dieta equilibrada

6. Precs i preguntes
Hi haurà servei d’acollida de franc. Per fer-ne ús, us podeu inscriure en aquest
formulari:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHMa9NLV9dplp_LKegx2gDeWyCHfi6MjSV_Oq5RBXv_RIfw/viewform?c=0&w=1

4. INSTAL·LACIÓ DEL REG AL PATI
Aquest més ha finalitzat la instal·lació del reg automàtic als arbres del pati de
l’escola.
Aquest projecte de l’AMPA va néixer de la ma de la Comissió d’Hàbits i Entorns
Saludables amb la intenció de crear espais d’ombra al pati per al millor gaudi i
aprofitament, així com de protegir als nostres infants de les radiacions solars
excessives.
Volem agrair el temps i dedicació a tots els pares i fills-alumnes que han col·laborat
perquè això hagi estat possible.

5. NOVETATS EL WEB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6è-> Pic de Noucreus
2n-> Música a 2n
1r-> Música a 1r
6è-> Grups i els noms de les nostres muntanyes
6è->apadrianament lector
6è-> Anem d’excursió a la Colònia Güell
6è-> Pregó de festa major
TEXT DE LES FAMÍLIES AL PERSONAL DOCENT DE LA SÍNIA
4t-> grups d’assemblea

