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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
● Colònies 5è-> del 16 al 19 d’octubre a Empúries. El proper dilluns les famílies
de 5è rebreu tota la informació.

2. EQUIPACIÓ PER L’ACTIVITAT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Recordeu que els infants de 2n i 3r han de portar un necesser amb sabó i tovallola petita,
una samarreta de recanvi i sabates esportives a la bossa per a fer l’activitat, tal com marca
la normativa de l’equipament esportiu.
El dia d’educació física han de venir vestits amb roba esportiva.
A partir de 4t els infants es dutxen i per això han de portar: tovallola gran, sabó i roba de

recanvi. A més del calçat esportiu específic per a la realització de l’activitat.
Entenem que els infants que no portin l’equipació requerida no podran realitzar
aquesta activitat.

3. PATINS I BICICLETES AL PATI
Us recordem que els dijous l’activitat prevista a la pista en els moments de pati és patinatge.
Per això us fem saber que els vostres fills/es poden portar patins per poder dur a terme
aquesta activitat. És important que els patins de cada un dels infants estiguin marcats amb
el nom.
Per altra banda també us fem la demanda que les famílies que tingueu patins a casa que en
els vostres fills se’ls hagin fet petits o bé ja no els utilitzin ens els podeu cedir a l’escola,
sempre que estiguin en bon estat, per tal que els infants que no tinguin patins també puguin
participar en aquesta activitat.
De la mateixa manera obrim també la demanda de portar a l’escola bicicletes que ja no
s’utilitzin a casa i que igual que els patins estiguin en bon estat.
Moltes gràcies.

4. ESMORZARS COMPARTITS
L’activitat d’esmorzars compartits a l’Educació Infantil començarà el dijous 18 d’octubre.
El passat full informatiu i en el formulari de participació de famílies posava que aquesta
activitat s’iniciava el el dijous 4 d’octubre, però hem valorat que és millor endarrerir l’inici
d’aquesta activitat.
Recordeu que l’esmorzar compartit forma part del projecte de centre, treball pel col·lectiu.
Per portar-lo a terme cada setmana surten dos infants de cada aula a preparar la
macedònica per la resta companys.
Ens agrada poder compartir amb les famílies aquest projecte, per això és important que us
apunteu el formulari.
Hi ha persones que teniu disponibilitat i us agrada posar el vostre granet de sorra venint de
forma sistemàtica a compartir aquest projecte amb nosaltres, si és així encantats, podeu
venir els cops que vulgueu però recordeu que els vostres fills/es només participaran en
aquesta tasca dos cops al llarg del curs, igual que la resta de companys d’aula.
Si esteu interessats en venir de forma regular cal que informeu a la Marta Nogués.
Us fem memòria del material que han de portar:
●

Els infants de P3-> porten una taronja i fruits secs. Que un nivell, en aquest cas P3,
porti taronja és per garantitzar que hi ha suc de taronja per poder fer la macedònia.
● Els infants P4 i P5-> porten qualsevol altre peça de fruita i fruits secs.
És important que els fruits secs que es portin siguin sense closca.

5. 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.
El web de l’escola teniu una etiqueta amb el nom dels diverses activitats a les quals us
podeu apuntar. El clikar a la tarjeta s’obriran les diferents carpetes de cada una de les
activitats per tal que us hi pugueu apuntar.
Per qualsevol dubte els tutors us poden orientar i ajudar en el que faci falta.

6. 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 dimarts de 16:30 a 18h. Us recordem que dins la
biblioteca no s’hi pot berenar.
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.
A partir d’aquest dimarts 2 d’octubre el servei ja estarà obert.

7. BIBLIOTECA: LLIBRE DE LA QUINZENA

Aquest curs seguirem recomanant-vos un llibre de manera quinzenal, tal i com fèiem el curs
passat.
Aprofitant que tot just comencem el curs i que el proper 5 d’octubre és el Dia Mundial dels
Docents, us portem: Els secrets de l’escola.

És un llibre que us farà riure molt. Un homenatge a totes les persones que fan que l’escola
funcioni cada dia. Desvetlla els grans misteris que tot infant es planteja sobre la seva
escola.
Hi trobareu també les normes que no poden faltar en tot centre educatiu. Com per exemple:
“Està prohibit ficar el dit al nas de la mestra, encara que hi càpiga” o “Està prohibit tenir polls
excepte si els passes als altres”.

8. RESIDÈNCIES; UNA OPORTUNITAT DE FORMACIÓ
En el marc del Programa Escola 21 aquest mes d’octubre tenim l’oportunitat que quatre
mestres de l’escola puguin anar de residents durant quinze dies a altres escoles impulsores
del programa EN21, com nosaltres.
Per l’escola és una gran oportunitat conèixer i compartir la nostra tasca docent amb centres
que treballen de manera similar a la nostra.
Estem segurs que compartir mirades, dinàmiques, pràctiques i coneixements aquests dies
amb altres mestres ens ajudarà a seguir reflexionant, evolucionant i creixent el projecte de
la Sínia.
Els mestres que marxaran de l’1 a l’11 d’octubre a fer aquestes residències son la Berta
Anducas tutora del Puig d’Olorda de 1r i la Mireia Raventós tutora dels Puig les Agulles de
2n.
Al llarg de la segona quinzena d’octubre i per tant del 15 al 26, marxaran; l’Isa Trujillo tutora
del Verds de P5 i l’Oriol Fontanals tutor de 6è d’Els Encantats.
Ells seran substituïts per mestres que ha nomenat el Departament d’Ensenyament i dilluns
mateix ja els podreu conèixer.
Aquests dos últims anys el projecte de La Sínia s’ha donat a conèixer i aquests últims
cursos han estat molts mestres que han vingut a coneixe'ns. Ara estem molt contents de
poder gaudir també nosaltres d’aquesta experiència.

9. SORTIDA DE L’ESCOLA LES 16:30
Us recordem que l’horari escolar s’acaba a les 16:30h. A aquesta hora la Montse obre la
porta per tal que les famílies pugueu venir a buscar els vostres fills i filles a les aules, però
un cop recollits us demanem que sortiu del recinte de l’escola tant de les aules i
passadissos com del pati.
Infants i docents recullen els materials de les aules i del pati abans d’acabar la jornada i en
ocasions si l’estada a l’escola s’allarga aquest material queda desordenat.
A més a més tant en algunes de les aules del centre com en el pati i la pista a partir de les
16:30 es fan activitats extraescolars i cal que espais estiguin buits.
Us demanem que els infants berenin fora del centre.

10. PROJECTE CINEMA
Aquest primer trimestre volem portar a terme un projecte ambiciós sobre el cinema. A l’estiu
uns quants mestres de l’escola van formar-se en aquest àmbit. L'experiència va estar molt
positiva i ens ha obert tot un món de coneixements i tècniques que abans desconeixiem.
Ara, ens cal també persones que coneguin aquest món de primera mà per ajudar-nos a
acabar de dissenyar aquest projecte. Fem un crida a totes aquelles persones que de forma
professional o amater domineu els diferents especialitats relacionades amb el cinema:
càmeres, editors, productors, experts en fotografia…
A tots els experts que tingueu ganes de donar-nos un cop de mà us podeu apuntar en
aquest formulari.
Nosaltres estem molt engrescats!

11. EXPERTESES PER CRÉIXER I APRENDRE
Desde la comissió pedagògica formada per membres de l’ AFA i de l’equip de mestres de
l’escola volem redimensionar el tipus de participació de les famílies. Per això us volem
demanar la vostra col.laboració, us demenem que us aturareu a contestar un qüestionari.
Aquest tindrà com a finalitat crear una base de dades única i exclusivament per als nostres
alumnes que els serà d’utilitat a l’hora d’informar-se i documentar-se per als projectes que
estiguin duent a terme.
Com ja sabeu, els infants en funció del projecte en el qual estiguin treballant, de vegades
necessiten contactar amb un professional o senzillament amb una persona que disposi
d’unes habilitats determinades o accés a material o documentació concreta que els pugui
ajudar a aprofundir en la temàtica en la que treballen, i aquí és on entreu vosaltres…
Per aquest motiu la comissió pedagògica us demana, si en teniu ganes, que contesteu el
formulari. Amb totes les respostes crearem una base de dades molt extensa i que pensem
resultarà molt útil.
Aquest formulari no està només limitat a un pare o una mare, sinó a tots els membres de la
família que hi vulguin col.laborar o posar un granet de sorra: pares, mares, avis, tiets, etc
Sense més us enllacem el qüestionari. Feu volar la vostra imaginació, estem convençuts
que hi ha molts sabers que sovint queden amagats, compartiu-los! No us ho penseu més!
Contesteu-lo!

12. COMISSIÓ DE MENJADOR
Després dels primers dies d’adaptació a les novetats que ha comportat el nou curs, ja
tornem a agafar els ritmes i les rutines pròpies. Aprofitem per recordar-vos que, si heu
d’avisar d’una falta d’assistència al menjador, ha de ser abans de les 9:30h. Així a la cuina
es podran organitzar millor. Heu d’enviar un correu a: menjador.lasinia@doblevia.coop.

Recordeu que la Mireia té número de telèfon nou, per si necessiteu contactar amb ella:
609.737.185.
Si els vostres fills o filles es queden al menjador esporàdicament i pateixen alguna al•lèrgia
alimentària, no està de més que li recordeu a la Mireia o ho escriviu al tiquet.
Pel que fa a les reunions d’inici de curs, hi haurà servei d’acollida com és habitual. Per una
òptima organització del servei, us preguem que us inscriviu en aquest enllaç.

13. RECORDATORI DE LES DATES DE LES REUNIONS DE FAMÍLIES D’INICI DE CURS
Per tal que us pugueu anar organitzant, us fem arribar les dates de les reunions dels
diferents nivells. Aquestes reunions es faran a les 17.30 h.
Recordeu que per a aquestes trobades l’AFA organitza servei d’acollida per a les famílies
que en vulguin fer ús, i us hi podeu inscriure a través d’aquest enllaç.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpv5ZCS8LoEcYteEvOkHm2KrAwtLZL9A4DVl
2ASiTuhzj6QQ/viewform

NIVELL

PANIFICACIÓ DE LES REUNIONS
HORARI D’INICI DE LES REUNIONS 17.30 h

P3

Dimarts 30 d’octubre

P4

Dimecres 17 d’octubre

P5

Dimarts 16 d’octubre

PRIMER

Dilluns 15 d’octubre

SEGON

Dimarts 23 d’octubre

TERCER

Dilluns 8 d’octubre

QUART

Dimarts 9 d’octubre

CINQUÈ

Dimecres 10 d’octubre

SISÈ

Dijous 4 d’octubre

