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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES
●

3r→ dimarts 13 de novembre, tot el dia. Sortida a la Mola i el Montcau.
Els infants de 3r coronaran les seves muntanyes. Cada grup anirà caminant des
d’un lloc proper al cim de la seva muntanya, La Mola i el Montcau. Un cop fet el cim
dinaran a una zona propera i jugaran una estoneta abans de tornar a l’escola. Els
que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Recordeu de portar
un calçat adequat per caminar.

●

4t Sant Jeroni→ dimarts 13 de novembre, sortida de tarda. Lligat amb el seu
projecte del cartellisme els infants aniran a visitar una impremta. Tot i que l’arribada
a l’escola és prevista a les 16’30h és possible que es endarrereixin una miqueta.

●

4t Sant Cavall Bernat→ dimarts 13 de novembre, sortida de tarda. Lligat amb el
seu projecte del cartellisme els infants aniran a visitar una impremta. Tot i que
l’arribada a l’escola és prevista a les 16’30h és possible que es endarrereixin una

miqueta.
●

5è→ divendres 16 de novembre, tot el dia. Sortida a la Colònia Güell. Els que no
mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Recordeu de portar un
calçat adequat per caminar.

●

5è→ divendres 23 de novembre, a la tarda. Ràdio Molins de Rei. Els de 5è van a
la Ràdio per gravar un programa que recollirà la feina feta al projecte de descoberta
del segle XX.

2. SETMANA TEMÀTICA
A l’escola estem engegant motors per preparar la setmana temàtica d’enguany. Infants i
mestres estem treballant perquè la segona setmana de desembre estigui tot preparat per
començar. Una de les tasques de preparació és tenir a punt tot el material necessari per al
bon desenvolupament de l’activitat. En aquest punt necessitem de la vostra col·laboració.
Per això us fem arribar un formulari en línia on ens podeu dir si disposeu del material que
necessitem per als tallers i propostes i ens el podeu deixar. Es tracta de material com
càmeres de fotografia digital de baixa resolució, càmeres de vídeo, trípodes, allargadors....
Us convidem a respondre el formulari fins el 23 de novembre. En el cas de poder-nos deixar
algún material el recollirem a la consergeria fins el 4 de desembre.
La presentació del producte final del projecte serà el dijous 20 de desembre a partir de les
15h o 15:15h aproximadament a St. Feliu de Llobregat. El recinte sanfeliuenc on
realitzarem aquest acte té un aforament limitat en el proper full informatiu us farem arribar
l’enllaç per preveure les entrades que necessiteu per família.
Us estem deixant molt intrigats?... aquesta era la intenció, fer-vos saber quatre pinzellades
de l’últim dia de la setmana temàtica i voliem també que us quedés l’intriga i el cuquet de la
curiositat.
Però no patiu, més aviat rebreu més informació.

3. ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en
el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que
intervenen en la comunitat educativa: director, professorat,

personal d'administració i

serveis, etc.
En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de
decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del
centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.
Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per
meitats cada dos anys, ara és el moment de renovar a tres membres del sector famílies.
De totes maneres no volem que aquestes tres persones: l’Abigail Alonso, Oscar Lopez i
Sílvia Liras que han estat compartint amb tots nosaltres aquest òrgan, marxin del sense
agrair-los l’acompanyament i la feina feta aquests últims anys el Consell Escolar. Amb tots
ells hem pogut compartir neguits, nous projectes, il·lusions i projectes per l’escola. Gràcies
de nou per dedicar el vostre temps a l’escola i ajudar-nos a engrandir i fer més fort el
projecte de La Sínia.
Ara, però els toca que altres tres persones els facin el relleu en aquest òrgan. Per aquest
motiu és necessari que ens feu arribar les vostres candidatures abans del dimecres 14 de
novembre, aniveu-vos, és una manera diferent de participar activament amb l’escola.
Per altre banda informar-vos a totes les famílies que davant del menjador teniu el cens
penjat per tal que pugueu revisar si les vostres dades son correctes.

4. LLIBRE DE LA QUINZENA
Aquesta quinzena us recomanem, Contes de bona nit per a nenes rebels!
Hi havia una vegada cent dones que van canviar el món. De
Serena Williams a Malala Yousafzai, de Coco Chanel a Frida
Kalo, d'Hipàtia, aquest llibre narra les vides extraordinàries de
cent dones valentes i, a més, conté les il·lustracions de seixanta
artistes d'arreu del món. Científiques, astronautes, aixecadores de
pesos, jutgesses, xefs... Cent exemples de determinació i audàcia
per a les grans somiadores. Perquè totes les nenes haurien de
créixer sabent que poden ser tot allò que vulguin ser i perquè cal
visualitzar la feina de les dones.
Un bon llibre per compartir a casa!

5. AMPLIACIÓ DE L’HORARI DE L’OBERTURA DE LA BIBLIOTECA
A partir del dilluns 5 de novembre la biblioteca municipal Pau Vila resta tancada als
molinencs i molinenques per preparar el trasllat a la nova seu a la Plaça del Molí.
Aquestes tasques d’esporga i catalogació dels llibres que actualment hi ha a la Pau Vila
serà llarga, per aquest motiu l’ajuntament ha demanat a les dues escoles, Josep Mª
Madorell i a La Sínia d’ampliar l’horari d’obertura de les nostres biblioteques per suplir
alguns dels serveis que oferia la biblioteca.
Per tant a partir d’ara la biblioteca de l’escola estarà oberta de 16:30 fins les 20h de la
tarda de dilluns a divendres i dissabte de 10 a 13h del matí.

6. COMISSIÓ DE MENJADOR: XERRADA DE PRESENTACIÓ
El passat dilluns vam poder conèixer amb profunditat el projecte de Doble Via per a l'estona
de menjador.
El Jordi, la Júlia i el David ens van concretar el funcionament de Doble Via, una cooperativa
sense afany de lucre. També el seu Projecte educatiu, de la mà de la cooperativa L'esguard,
amb qui col·laboren per aquests temes. I el plantejament educatiu, nutricional i saludable
que apliquen a l'hora de triar els proveïdors que garantiran que els nostres fills i filles
mengin aliments de qualitat. Entre moltes altres coses.

Les famílies que van venir van poder resoldre diversos dubtes. Però si no hi vau poder ser,
recordeu que us podeu comunicar amb les persones que formen part de la Comissió
escrivint-nos a: menjador.lasinia@gmail.com. Podeu visualitzar la presentació accedint a
aquest enllaç.

7. NOVETATS EL WEB
1. Menjador-> menú del mes de novembre
2. Verds i Taronges-> Projecte de festa major, els castellers
3. Treball pel col·lectiu; tovalloles
4. Matagalls i El Turó de l’Home-> colònies a l’Escala
5. Grocs-> psico dels grocs

