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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

3r → dimarts  15 d’octubre, tot el dia. Sortida al Caixa Fòrum. Activitat d’experimentació

musical.  Els infants  que no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Es

recomana portar un calçat adequat per caminar. 

5è → divendres 25 d’octubre, sortida tot el dia. Sortida a la colònia Güell. Els infants  que

no mengin pícnic del servei de menjador han de portar dinar. Es recomana portar un calçat

adequat per caminar. 



2.MODIFICACIÓ DE LA DATA DE LA JORNADA DE BRICOLATGE

 

En l’anterior  full  informatiu vam anunciar  que la  jornada de bricolatge seria  el  dia 9 de

novembre, però com que el diumenge 10 de novembre hi ha convocades unes eleccions i

La Sínia és col·legi electoral no ens han autoritzat a fer la jornada el dia previst.

Així que ho posposem pel següent dissabte 16 de novembre, us ho anunciem per tal que

us pugueu organitzar i planificar.

Tant aviat com tinguem organitzades les tasques us farem arribar el formulari perquè hi us

pugueu apuntar.

3. PRIMERA REUNIÓ DE DELEGATS DE CURS 

El dIlluns 21 d’octubre a les 17h, tindrà lloc a la biblioteca de l’escola la primera reunió de

delegats de pares i mares representants dels diferents grups classe. Si teniu temes per

plantejar en aquesta primera reunió feu arribar les vostres propostes els vostres delegats

d’aula.  

4. SERVEI MENJADOR 

La  comissió  de  menjador  continua  treballant  conjuntament  amb  Doble  Via,  l’equip  del

menjador i l’escola (professors i alumnes) per seguir adaptant els menús del menjador en

funció  de  les  valoracions  que  es  van  recollint.  En  aquest  sentit,  a  nivell  dels  menús

mensuals  continuem  apostant  per  oferir  la  mateixa  base  nutritiva,  però  cuinada  d’una

manera diferent i més senzilla. 

Amb la idea de que tothom, qui vulgui, pugui tastar allò que mengen els nostres fills, us

volem recordar  que els  pares  i  les  mares tenim la  possibilitat  de  quedar-nos un dia  al

menjador i dinar amb els nostres fills de manera gratuita, només cal que ho aviseu amb

antelació a la coordinadora del menjador.

Per una altra banda, la comissió de menjador és un altre espai on podem participar per a

que, entre tots i  totes, definim el menjador que volem. Us facilitem el mail  de contacte:

menjador.lasinia@gmail.com 



5- OBERTURA DE LA BIBLIOTECA DE BARRI  

A partir del proper dilluns 21 d’octubre el servei de biblioteca obert al barri iniciarà la seva

activitat. Recordeu que la biblioteca estarà oberta els dilluns i els dimarts de 16’30 a 18’00

tots els dilluns i dimarts fins a finals del mes de maig. 

Aprofiteu aquesta estona per gaudir del fons de la biblioteca, fer préstec amb els vostres

fills, rellegir contes que ells coneixen de l’escola… en definitiva per a gaudir dels llibres i la

lectura. 

6- EXPERTESES PER APRENDRE

Les reunions de família estan a punt d’acabar. En aquestes us hem compartit la utilitat de

tenir  una  base  de  dades  d’experteses  de  les  famílies  que  ens  serviran  per  a  generar

aprenentatges. Ja tenim força respostes però en volem més. Animeu-vos! Són 2 minuts!

Formulari, experteses per aprendre.

7. ESMORZARS COMPARTITS

Ja fa dues setmanes que hem començat l’activitat dels Esmorzars Compartits, segur que

encara ens costa a tots plegats a anar agafant la dinàmica de portar la fruita i els fruits secs,

per això us fem aquest recordatori. Aquests dos dies ens hem trobat que hi ha poca fruita,

cosa que vol dir  que no tothom porta la peça de fruita per poder fer la macedònia que

desprès esmorzen els infants. Recordeu que aquesta activitat forma part del pel treball pel

col·lectiu. 

Us fem memòria del material que s’ha 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.

https://docs.google.com/forms/d/1pDk2xwD_Ul98na8o57KtgqwaVnIQYizyn-25GFIrwOs/viewform?edit_requested=true


Us fem memòria també de la dinàmica d’aquest treball pel col·lectiu. 

Cada setmana surten dos infants de cada aula  per  preparar  la  macedònia  per  la  resta

companys.

Ens agrada poder compartir amb les famílies aquest projecte, per això és important que us

apunteu el formulari que teniu a la vostra disposició el web de l’escola.

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 i  companyes

d’aula. 

Si esteu interessats en venir de forma regular  cal que informeu a la Nassera.

8. NOVETATS AL WEB

1. Menús del mes d’octubre

2. 4t St. Jeroni-> Comença un nou curs

3. P5 Blaus i Grocs-> Benvinguda el nou curs

4. Mitjans-> Comencem els Espais d’Aprenentatge (feu clik a la foto inicial)

5. 3r Montcau i La Mola-> Noves il·lusions!

6. 3r Montcau i La Mola-> El nostre primer repte… Ho aconseguirem?

https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2019/10/08/el-nostre-primer-repte-ho-aconseguirem/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2019/10/08/nou-curs-i-noves-illusions-us-presentem-al-montcau-i-la-mola/
https://blocs.xtec.cat/projectesdecentre/2019/10/08/comencem-els-espais-de-mitjans/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2019/10/04/p5-blaus-i-grocs/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins4/2019/10/04/comenca-un-nou-curs/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/2019/09/30/menus-octubre-2019/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18wtnIAHuaSo660fdueT1JaplLswoMwT4

