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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
3r i 4t → dimecres 21 de març, matí. Mostra de Cinema Intercultural. El Foment, Molins
de Rei. Han de ser a l’escola a les 8.50 h a la porta del carrer de Les Sínies.
EL PETIT PRÍNCEP (Animació). Duració: 108 minuts. Direcció: MJarc Osbborne (Canadà França, 2015). L'amistat entre una Xiqueta a la qual la seua exigent mare està preparant per
a viure en el món dels adults i el seu veí, un ancià Aviador, bondadós i excèntric que revela
a la seua nova amiga un món extraordinari on tot és possible que això posi en perill la seva
vida.
5è i 6è → dijous 22 de març, matí. Mostra de Cinema Intercultural. El Foment, Molins de
Rei. Han de ser a l’escola a les 8.50 h a la porta del carrer de Les Sínies.
EL MEU AMIC EL GEGANT (Fantàstica). Duració: 117 minuts. Direcció: Steven Spielberg
(Canadà - Regne Unit - EUA, 2016). Intèrprets: Rebeca Hall, Ruby Barhill. Enmig de la nit,
quan tots els infants i els adults dormen profundament, totes les coses fosques surten del
seu amagatall i tenen el món per a ells sols. Això és el que li han explicat a la Sofia, una
precoç nena de 10 anys, i això és el que creu mentre descansa sense aclucar els ulls en el
seu llit de l'orfenat de Londres on viu.
P3, P4, P5 i 1r → divendres 23 de març, tot el dia. Collserola. Aquest any la sortida de
final de trimestre del cicle infantil i 1r és a la muntanya de Collserola, exactament entre el
Terral i Can Planes. Un cop allà per grups farem una proposta per interaccionar amb
l’entorn. Els autocars ens deixaran a la plaça de les Bruixes i nosaltres arribarem caminant
fins a la zona acordada, on esmorzarem, farem l'activitat i dinarem (recordeu no carregar les

motxilles per poder gaudir de la caminada. Els que es queden al menjador i ho van demanar
a principi de curs tindran el pícnic de l'escola). Per a la tornada, P5 i 1r aniran a peu, i P3 i
P4 en autocars, que els recolliran al mateix punt que a l’anada.
2n, 3r i 4t → divendres 23 de març, tot el dia. Gimcana per Collserola. Enguany els
infants faran una gimcana que els permetrà conèixer característiques dels boscos de
Collserola. Un cop finalitzada la gimcana aniran caminant fins al Camp de la Barraca, al
costat del riu Llobregat, per dinar i jugar una estona. Els infants que no mengin pícnic del
servei de menjador han de portar dinar. Recordeu que han de portar un calçat adequat per a
caminar. Es trobaran al pati de l’escola a les 8.50 h al lloc acordat amb el tutor, i comunicat a
través de l’agenda uns dies abans, per marxar cap al punt d’inici de l’activitat.
5è i 6è → divendres 23 de març, tot el dia. Gimcana modernista, Barcelona. Es
trobaran a l’estació a les 9 h. Els infants d’acollida marxaran de l’escola a ¾ de 9 h
acompanyats de mestres. Aniran amb tren fins a Barcelona i allà faran una gimcana de
descoberta de la Barcelona modernista. Un cop finalitzada la gimcana dinaran tots junts. Els
infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Recordeu que han
de portar un calçat adequat per a caminar.
Just tornar de la setmana de vacances…
3r → 3r el Montcau, dimecres 4 d’abril; 3r la Mola, dijous 5 d’abril. 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.
… i la setmana del 16 al 20 d’abril prepareu motxilles, que els que encara no han
marxat aniran de colònies.

2. LLIBRE DE LA QUINZENA
Com ja vam compartir al darrer full, us anirem fent arribar recomanacions de llibres que fa
l’Aleph. Aquesta quinzena l’Aleph recomana...
L’enemic
Perquè... reflexionem sobre els conflictes i les guerres.

3. BIBLIO(R)EVOLUCIÓ; T’HI APUNTES?

Ja fa unes setmanes en un full informatiu us explicàvem que ens havien seleccionat en el
projecte de la biblio(r)evolució, convocat per la Fundació Jaume Bofill. Aquest projecte té per
objectiu repensar els usos a nivell pedagògic de la biblioteca de l’escola.
Estem molt contents amb tot el treball fet fins ara a la biblioteca, però no ens volem aturar
aquí… i volem seguir creixent. Amb les famílies que participen en la gestió de la biblioteca
hem creat un primer grup impulsor.
Per a la primera acció del projecte, creiem important reflexionar i repensar la biblioteca, per
a explorar-ne nous usos. Per a la primera fase hem dissenyat un procés de cocreació en el
qual ens agradaria formar un equip de treball mixt entre famílies i mestres, per tal de fer
volar la imaginació i repensar la biblioteca de l’escola. Tenim fixades dues trobades per
començar a treballar: el dia 5 d’abril i el 9 d’abril a les 17.45 h. Animeu-vos-hi!
Per fer una previsió d’assistència i preparar la dinàmica de treball, ens agradaria que tots
aquells a qui us faci il·lusió prendre part d’aquest procés ens ho féssiu saber contestant el
formulari.

4. PREINSCRIPCIONS
Les preinscripcions per al curs 2018-2019 són del divendres 13 fins al dimarts 24 d’abril.
El nostre horari d’atenció al públic per rebre tota la documentació és de dilluns a divendres
de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h.
Al web de l’escola trobareu penjada tota la informació que necessiteu, tan aviat com es faci
pública: documentació que cal portar, horaris, document de preinscripció i places
disponibles per a cada un dels nivells.
El document de confirmació de plaça per a tots els infants de l’escola que vulguin confirmar
la seva plaça de cara al proper curs 2018-19 el farem arribar després de Setmana Santa,
juntament amb les autoritzacions que s’han de renovar de forma anual.

5. COMISSIÓ MENJADOR

Si aneu llegint les informacions que compartim, ja estareu al cas que en els darrers anys
vam encetar un procés de coneixement i reflexió sobre el funcionament del nostre menjador.
Hem treballat, sobretot, en quatre àmbits: nutrició, lleure, aspectes legals i comunicació.
Hem intentat compartir-vos a les famílies informacions sobre el que fan els nostres fills i
filles durant l’estona de menjador, com per exemple quines activitats de lleure es proposen.
També hem volgut conèixer amb més detall quina alimentació donem actualment als nostres
fills i filles: com es cuinen els aliments, quina és la proporció de producte fresc i congelat,

equilibris entre els diferents grups d’aliments, lloc d’origen dels diversos productes... Ens
hem interessat també per com es presenten aquests aliments: els nens i nenes tenen un
paper actiu a l’hora de decidir les quantitats que volen menjar?, com s’organitza el dia a dia
del menjador?, quins torns es fan?

Durant tot aquest temps hem conegut altres propostes i maneres de treballar i enfocar com
ha de ser un menjador escolar. I ens agradaria poder-vos-les mostrar per avaluar-les
conjuntament. També us volem convidar a que aporteu les vostres alternatives. Si coneixeu
alguna empresa o entitat que es dediqui a oferir servei a menjadors escolars i creieu que el
seu projecte pot encaixar amb el de la nostra escola, les podreu presentar també. Us
demanem, això sí, que porteu les propostes treballades (que hagueu fet la tasca prèvia de
contactar-hi i recollir quins són els seus punts forts i els que no ho són tant). En aquest cas,
les propostes hauran de presentar-se prèviament a la sessió de treball en la propera
reunió de la Comissió de Menjador. Aquesta tindrà lloc el proper dilluns 9 d’abril a les
21h a l’escola.

Ens agradaria poder compartir en profunditat les conclusions a què hem arribat després de
tot aquest temps. És per això que us volem convidar a una sessió de treball que tindrà lloc
el proper dijous 12 d’abril a les 17:30h. Hem convidat una nutricionista perquè ens
aconselli cap on hauríem de continuar avançant i després analitzarem dues propostes
concretes. La Lluca ens oferirà la xerrada: “Alimentem-nos amb responsabilitat: una
aposta de futur i de compromís amb la salut per als nostres fills i filles". Per organitzar
millor les dinàmiques, us demanem que us inscriviu a la jornada en aquest formulari.

Com que es tracta d’una decisió important, les conclusions de la sessió de treball les
presentarem en una Assemblea extraordinària que tindrà lloc el 26 d’abril a les 17:30h.
Allà votarem si decidim treballar amb una altra empresa que gestioni el menjador de cara al
curs 2018-19.

Per a qualsevol dubte relacionat amb tot aquest procés, proposta o aclariment que vulgueu
aportar, us podeu posar en contacte amb les persones que formem part de la comissió al
correu: menjador.lasinia@gmail.com
Esperem que participeu activament a l’hora de decidir com volem que sigui el menjador on
dinen, aprenen i juguen els nostres fills i filles!

6. NOVETATS EL WEB

1. 3r-> KID’S LAB un matí de ciència
2. 4t-> El Riu
3. P3-> Hem fet llimonada

