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1.SORTIDES PEDAGÒGIQUES
1. P3 blaus i grocs-> dimecres 16 de maig. Museu MNAC. Serà una sortida de tot el
dia, així que tots els infants han de portar esmorzar, i els que no tenen el pícnic
demanat, han de portar també el dinar. Aquesta sortida vol ser el punt de partida del
projecte artístic que iniciarem properament. L’objectiu és treballar la diferència entre
escultura i quadre.

2. LLIBRE RECOMANAT
Aquesta setmana l’Aleph ens recomana Sputnik. Aquesta història explica l’aparició d’un
personatge peculiar al barri; mentre alguns pensen que es tracta d’un extraterrestre, altres
pensen que no és possible perquè no existeixen. Així doncs… qui és Sputnik??

Podeu veure la referència del llibre a l’epergam, el catàleg de l’escola.
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/consultes/fitxa.jsp?id=16823993

3. BEQUES DE MENJADOR PER AL CURS 2018-19
Ja ha sortit la convocatòria de concessió de serveis i ajuts de menjador escolar per al curs
2018 - 2019. La informació general, les bases de convocatòria, i el model de sol·licitud els
trobareu penjats al blog de l’escola.
La data límit per fer l’entrega de la documentació és el dimecres 9 de maig fins a les 16.30
h, en l’horari d’atenció de la Montse Adan, l’administrativa de l’escola. Aquests dies són
dilluns i dimecres de 9 a 13 h i de 15 a 16.30 h, i divendres en horaris alterns de matí o
tarda.

4. COMISSIÓ DE MENJADOR:
El passat dijous 26 d’abril vam celebrar l’Assemblea extraordinària de l’AFA, amb un únic
punt a l’ordre del dia: la proposta de canvi d’empresa que havíem estat treballant des de la
Comissió de Menjador.
Vam explicar tot el procés que portem fent des de la Comissió (podeu veure les diapositives
aquí), vam resoldre dubtes i, finalment vam votar. La proposta es va aprovar amb el

següents vots:
- A favor de canviar a Doble Via: 65 vots.
- A favor de continuar amb 7 i Tria: 1 vot.
- Abstencions: 2 vots.
Així que ja ho tenim aquí! Iniciem una nova etapa per seguir millorant el Menjador de la
nostra escola.
Si ens voleu fer arribar propostes de millora o resoldre dubtes, ens podeu escriure al correu
de la Comissió: menjador.lasinia@gmail.com.
Gràcies per la vostra participació!

5. INFORMACIÓ DE LES PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULES
El dijous 10 de maig surten les llistes amb barem definitiu un cop resoltes les
reclamacions.
El divendres 11 de maig hi ha el sorteig del número de desempat.
La publicació de llistes ordenades definitives és el dimarts 15 de maig.
A partir del dilluns 11 de juny totes les famílies que hagin de formalitzar noves matrícules
poden passar per consergeria a recollir la documentació que han de portar degudament
emplenada durant el període de matrícula, que és del dijous 21 fins al dimecres 27 de
juny. Aquesta mateixa documentació també la podreu trobar penjada al web a partir de l’11
de juny.
L’horari per formalitzar la matrícula és de 9 a 13 h per les noves matrícules i de 9 a 14 h per
les matrícules que ja tenen germans al centre.

6. JORNADA INTENSIVA EL MES DE JUNY
Us informen que a partir del proper dia 4 de juny i fins al dia 22 l’escola realitzarà l’horari
intensiu.
El servei de menjador serà de 13 a 15.30 h
●

EL INFANTS DE P3, P4 I P5 ES RECOLLIRAN A LES SEVES RESPECTIVES
AULES.

●

ELS INFANTS DE 1R A 6È ES RECOLLIRAN AL PORXO DE L’ENTRADA.

CASALET
Per facilitar als pares la permanència dels nens/es al Centre, us oferim el Servei opcional
d’acolliment de 15.30 a 1630 h.
Si esteu interessats en aquest servei, cal emplenar un full d’inscripció que trobareu al web
de l’escola o que podeu demanar a la coordinadora.
Preu: 18 € (15.30 a 16.30); esporàdic: 2 €
Cal retornar el full d’inscripció abans del 30 de maig.
El Servei d’acollida de tarda de 16.30 a 17.30 es continua oferint del 4 al 22 de juny amb les
mateixes condicions .
ADJUNTEM LES AUTORITZACIONS :
1* RECOLLIDA: EN CAS QUE LA RECOLLIDA NO L’EFECTUÏ EL PARE , MARE O
TUTOR LEGAL
2*MARXAR SOL: A PARTIR DELS NENS DE 3R, SI MARXEN SOLS
No s'entregarà cap infant a cap persona que no porti l’autorització
No marxarà cap infant sol si no ha portat l’autorització.
CAL ENTREGAR LES AUTORITZACIONS A LA COORDINADORA DE MENJADOR

7. ENCANTS DE ROBA PERDUDA
El proper dimecres 9 a la sortida de l’escola a les 16.30 h es posaran al porxo tots els
objectes perduts que tenim recollits a l’escola perquè les famílies que heu trobat a faltar
alguna cosa la pugueu recuperar.
Passada aquesta data farem arribar els objectes que quedin a l’escola a la deixalleria.

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

Apadrinament lector St. Jordi
6-> colònies Vall de Núria
3r-> colònies a Juneda
P4-> Hem anat a l’hort
3r-> Finalitzem el projecte dels microorganismes
3r-> La Mola proposa llibres 3,2,1,.. acció

