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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

P5→ dimarts 10 d’abril, tot el dia. Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Sortida
emmarcada en el projecte de l’hort. Visitaran el Garden Catalunya a Sant Vicenç dels Horts
i l’hort d’un pare de la classe. Al Garden faran una visita, un taller relacionat amb les
plantes, i compraran el planter per plantar a l’hort. Després amb l’autocar aniran fins a l’hort
i tornaran a l’escola a peu. Recordeu no carregar les motxilles per poder gaudir de la
caminada. Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar el dinar.
2n→ dimecres 11 d’abril, tot el dia. Barcelona. Cosmocaixa. Allà realitzaran un taller de
científicotècnic, el creactivity. Es tracta d’un taller on pren importància l’art de pensar amb
les mans. Tenen l’oportunitat de dissenyar, experimentar i crear a partir de materials d’ús
quotidià. Es trobaran a les 8.55 h a la porta de l’escola pel carrer de les Sínies; no entraran
a l’escola. Cal ser molt puntuals. Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador
han de portar el dinar.

P4 → dilluns 16 i dimarts 17 d’abril. 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.
Les famílies de P4 ja han rebut també per correu electrònic el dossier informatiu.
6è → dimarts 17 d’abril, tot el dia. Sortida de tancament del projecte: de Collserola al
Pirineu. Faran una ruta a peu per Collserola on es trobaran reptes i proves qua hauran
d’anar resolent. Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar el
dinar. Es recomana portar gorra pel sol i calçat còmode per a caminar.
4t→ del dimarts 17 al divendres 20 d’abril. Colònies al Camp d’Aprenentatge de l’Alt
Berguedà, casa de la Sala, a la Pobla de Lillet. Tindran l’oportunitat de conèixer la dinàmica
del curs alt del riu Llobregat de ben a prop. Ens trobarem el dimarts 2 a les 9 h a la porta del
carrer de Les Sínies. Per al primer dia cal portar calçat adequat per a caminar i aigua
suficient. Els infants que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Les
famílies de 4t ja han rebut també per correu electrònic el dossier informatiu.
5è→ del dimarts 17 al divendres 20 d’abril. Colònies a l’Escala. Alberg d’Empúries.
Colònies vora el mar. Unes colònies que els permetran combinar cultura, lleure i natura.
Coneixeran de primera mà les ruïnes de les ciutats gregues i romanes d’Empúries, els
Aiguamolls de l’Empordà i descobriran el funcionament de l’ecosistema dunar. Els infants
que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Les famílies de 5è ja han
rebut també per correu electrònic el dossier informatiu.
1r → del dilluns 16 al dimecres 18 d’abril (Puig d’Olorda), del dimecres 18 al divendres
20 d’abril (Puig Madrona). Colònies a La casa de la Música, Lladurs, al 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. Les famílies de 1r
ja han rebut també per correu electrònic el dossier informatiu.
P3 → dijous 19 i divendres 20 d’abril. Colònies a Can Pere, Sant Pere de Ribes, al
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. Les famílies de P3 heu rebut una convocatòria de reunió per al
proper dimecres 11 a les 17.30 h.
P5→ dijous 19 i divendres 20 d’abril. 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. Les famílies de P5 ja han rebut també per
correu electrònic el dossier informatiu.

2n → del dimecres 18 al divendres 20 d’abril. Colònies a la casa de colònies
Puigpardines, a la Vall d’en Bas. 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. Les famílies de 2n ja han rebut també per correu electrònic el dossier
informatiu.

2. JORNADA DE BRICOLATGE

Us fem memòria que el dissabte 5 de maig entre 9.30 i 10 h del matí us esperem a
l’escola per gaudir de la jornada de bricolatge.
Ja sabeu que és una gran oportunitat per fer pinya tots plegats, docents, infants i famílies,
per conviure i treballar plegats per a la millora de l’escola. Les persones que ja hi heu
participat altres cops ja sabeu que és un dia bonic i reconfortant, i als que encara no hi heu
vingut mai us animem a prova-ho per primer cop.
Com cada any tenim previstes diverses tasques, en el següent enllaç us podeu apuntar a
les diverses tasques que tenim previstes.
Enguany, entre altres tasques, tenim previst seguir preparant les aules per adequar-les al
nostre projecte de centre i a les nostres dinàmiques pedagògiques.
Aquest formulari estarà vigent fins al divendres 25 d’abril.
Els que vulgueu quedar-vos a dinar és necessari que ho deixeu anotat en el formulari. El
preu del dinar és aproximadament de 7 euros els adults, els infants no paguen.
En principi comptarem amb les persones que s’hauran inscrit durant aquests dies al
formulari, però si algú no està apuntat i s’engresca a última hora serà igualment benvingut.
Així que dissabte us hi esperem!

3. CRIDA A LA PARTICIPACIÓ A LA JORNADA DE SMART CLASSROOM
A l’escola ja fa temps que hem incorporat el treball de reflexió i transformació entre el procés
d’ensenyament-aprenentatge i l’espai que ocupem.
Aquest procés de transformació l’hem dissenyat i organitzat a dues velocitats: una de més
ràpida, que ens permet donar resposta a les necessitats bàsiques que volem assolir durant
el curs present; i un treball més lent a mitjà i llarg termini, on puguem exportar la reflexió
realitzada a altres espais i usos de l’escola per tal de generar un canvi o transformació
integral de l’entorn, que ens permeti l’apoderament de qualsevol espai al nostre abast.
És en aquest exercici, i centrant els esforços en el treball per a aquest curs, que descobrim
la proposta Smart Classroom Project com una oportunitat per a dinamitzar el procés de

reflexió engegat al voltant del concepte d’aula. Aquesta proposta està liderada per la UOC
(Universitat Oberta de Catalunya) i finançada pel programa RecerCaixa. El seu objectiu és
potenciar l'aprenentatge col·laboratiu, creatiu, social i obert dels centres i portar-lo a la
pràctica de forma pilot en centres educatius. La Sínia és un d’aquests centres pilot. Ja hem
començat a treballar amb els representants de la UOC en diferents trobades amb el grup
impulsor de docents, amb els infants de 4t i 5è, i ara queda fer una treball amb les famílies.
Aquests projecte de Smart Classroom preveu que en diferents fases participi tota la
comunitat educativa i, per tant, també les famílies. Aquestes trobades de treball conjunt amb
les persones de la UOC que lideren el projecte i els docents, infants i famílies han de servir
per elaborar un procés de codisseny dels espais amb la idea d’adaptar les aules a les noves
metodologies i necessitats dels docents i dels infants.
La data prevista per portar a terme aquest treball amb les famílies, els docents i els
representants de la UOC està prevista pel 24 d’abril de 17.30 a 19:30 h. Aquí us enllacem un
formulari per tal que us hi pugueu apuntar.
.
Estem convençuts que poder formar part d’aquests d’aquest programa d’investigació i
reflexió juntament amb la UOC ens ajudarà a seguir millorant i engrandint el projecte de La
Sínia i, com sempre, ens agrada comptar amb la participació de les famílies.

4. REUNIÓ DE DELEGATS D’AULA
El proper dimecres 11 d’abril tenim planificada la tercera reunió de delegats. És interessant
que a través dels vostres delegats d’aula feu arribar les vostres demandes a tractar i
treballar a la reunió. D’aquesta manera podem compartir temes d’interès per a tots
vosaltres.

5. PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA
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.
Encara no ha sortit publicat el document per realitzar la preinscripció; tant aviat com estigui
disponible ho penjarem el web.
Els documents 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 els farem arribar el 13 d’abril i
s’hauran de lliurar com a màxim el 27 d’abril a les tutories.

6. TALLER MANIPULATIU: LES MATEMÀTIQUES A L’ESCOLA
La comissió pedagògica està enllestint els detalls del taller manipulatiu per apropar-nos una
mica més a la mirada matemàtica que es fa a l’escola. Aquest es durà a terme el proper
dimarts 15 de maig de 17.30 a 19.30 h. El taller es considera una segona part de la sessió
de treball que es va fer amb la Lara Giménez el passat mes de febrer.
El taller permetrà manipular el material de base 10 i hi haurà l’oportunitat d’aproximar-nos a
un seguit de reptes i propostes matemàtiques que funcionen cada dia a l’escola.
Hi haurà servei d’acollida gratuït per als infants de l’escola (3 -12 anys). Cal que, una
vegada hagueu inscrit els vostres fills, us comprometeu a fer ús del servei. D’aquesta
manera se’n garantirà la bona gestió.
Us fem arribar el formulari d’inscripció a la sessió. Aquest formulari romandrà obert fins a
assolir el màxim de places previstes. No us espereu al darrer moment, ja que a les sessions
del mes de febrer no es va poder donar cabuda a totes les demandes.

7. COMISSIÓ DE MENJADOR
Com ja us vam avançar en l’anterior Full Informatiu, el proper dijous 12 d’abril a les 17.30 h
hem convidat una nutricionista perquè ens faci una xerrada. Porta per títol "Les bases
d'una alimentació saludable", i ens l’oferirà la Lluca Rullan. És periodista i nutricionista,
especialitzada en difondre els avantatges per a la salut d’una bona alimentació.
Al seu parer, la nutrició està de moda, però existeix molta confusió de com alimentar-nos
correctament per teories i opinions contradictòries que ens poden arribar per diferents vies.
En aquesta xerrada aprendrem les bases d'una alimentació saludable per a tota la família
amb sentit comú.
Després us convidem a participar en una sessió de treball més pràctica, en la qual
analitzarem i valorarem la proposta de canvi d’empresa en què hem estat treballant tot
aquest temps. Per part de la Comissió, us proposarem dos models (un més continuista i
l’altre més innovador) i posteriorment els votarem a l’Assemblea extraordinària del 26 d’abril.
Us demanem que us inscriviu per poder organitzar les dinàmiques. Podeu fer-ho aquí. Hi
haurà servei d’acollida gratuït.
També us recordem que dilluns 9 d’abril ens reunirem la Comissió de Menjador, a les 21
h a la Biblioteca de l’escola. Si heu estat treballant alguna altra proposta aquest és el
moment de venir a presentar-la. La idea és que vingueu amb els “deures fets” (haver fet una
entrevista amb l’empresa i elaborat un llistat de punts forts i punts febles, com a mínim).

Gràcies per ajudar-nos a seguir construint el menjador que volem pels nostres fills i filles.

7. NOVETATS ELS WEB
1. 6è-> Taller de carnaval
2. 2n-> La Sínia Fashion Show
3. 3r-> No ens oblidem de la nostra estimada psico

