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1. VALORACIÓ DELS PRIMERS QUINZE DIES DE CURS

Estem contents, molt contents de tornar a veure l’escola plena d’infants. Ens agrada veure

com grans i petits treballen, juguen, s’il·lusionen...  en definitiva comparteixen vivències. Ha

estat un inici de curs excepcional, hem sentit moltes rialles malgrat no les haguem pogut

veure i hem vist moltes mirades de  complicitats i alegria. 

És cert que els mestres ens estem reinventant, però també ho estan fent ells i elles. Malgrat

que els infants no puguin compartir aprenentatges i jocs amb altres companys que no són

del seu grup bombolla estan desenvolupant altres estratègies, rebusquen nous rols dins els

grups i això també és aprenentatge. 

Cert, és que hi ha moltes dinàmiques característiques de La Sínia que enguany no podem

portar a terme, però els pilars, l'essència del projecte de La Sínia no hi ha deixat mai de

ser..

Hem pogut encaixar els protocols que hem de portar a terme degut a la pandemia i els

objectius que per a nosaltres són essencials per escola, l’acompanyament individual a cada

un dels infants, el qüestionament i la motivació dels infants com a camí que els porta cap

l’aprenentatge. 

Per últim us voldríem agrair  l’esforç que les famílies esteu fent en les adaptacions dels

horaris  de les entrades i sortides, entre d’altres coses. Vosaltres i  nosaltres ens estem

adaptant aquesta nova situació excepcional de no veure’us dins l’escola. 

Segur que el llarg del curs haurem de seguir fent nous encaixos i ens seguirem reinventant,

ja  ho sabem, però ens ajuda saber  que l’engranatge de La Sínia no para rodar  i  que,

vosaltres, les famílies, us sentim a prop.



2. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

GRUP DIA HORA 

SORTI

DA

HORA 

ARRIB

ADA

LLOC

ACTIVITAT

SORTIDA

3r LA MOLA  1 /10/20 9.00 16.30 Molins EL BOSC

6è

ELS

ENCANTATS

 1 /10/20 8.50 16.20 El Papiol LES 

ESCLETXES

3r  EL

MONTCAU

 2 /10/20 9.00 16.30 Molins EL BOSC

6è 

AGULLES

D’AMITGES

 2 /10/20 8.50 16.20 Molins LES 

ESCLETXES

5è

MATAGALLS

2 /10/20 8.50 11.30 Molins EL MODERNISME

6è

PIC  DEL

PORTARRÓ

5/108/20 8.50 16.30 El Papiol LES ESCLETXES

5è 

LES AGUDES

6/10/20 8.50 11.30 Molins EL MODERNISME

5è 

TURÓ  DE

L’HOME

7/10/20 8.50 11.30 Molins EL MODERNISME

5è 9/10/20 8.50 16.20 La Colònia Güell LA  VIDA  A  LES

COLÒNIES

3. ORGANITZACIÓ DELS DIES I HORES ASSIGNATS PER REALITZAR EDUCACIÓ

FÍSICA I PSICOMOTRICITAT.

En aquesta graella us informem dels dies que fan psicomotricitat i educació física. 

Recordeu que els infants per fer psicomotricitat han de portar els mitjons antilliscants. Per tal

de poder portar a terme els protocols d’higiene enguany els infants de P3, P4 , P5 i 1r faran

psicomotricitat de forma quinzenal.



Per fer educació física els infants cada dia han portar l’equipació adequada per fer aquesta

activitat corporal i unes bambes de recanvi per accedir el poliesportiu.

GRUP DIA I HORA 

P3 BLAUS dimecres al matí

P3 GROCS dimarts al matí

P4 TARONGES dijous matí

P4 VERDS divendres matí

P5 VERMELLS dilluns matí

P5 LILES dilluns matí 

1r PUIG MADRONA dimarts tarda

1r PUIG D’OLORDA dimecres tarda

2n LA MORELLA dimecres tarda

2n  PUIG  LES

AGULLES

dimarts tarda

3r LA MOLA dijous tarda

3r EL MONTCAU dilluns tarda

4t CAVALL BERNAT dimarts matí

4t ST JERONI divendres tarda

5è MATAGALLS dilluns matí

5è  EL  TURÓ  DE

L’HOME

dijous tarda

5è LES AGUDES dimarts tarda

6è  ELS

ENCANTATS

dimecres tarda

6è  AGULLES

D’AMITGES

divendres tarda

6è  PIC  DEL

PORTARRÓ

dilluns tarda



4. ADAPTACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES ELS DIES DE

XÀFECS FORTS.

Aquests primers dies ja hem hagut de planificar una modificació d’entrades i de sortides per

les pluges que han caigut coincidint en aquest moment. Us fem arribar la informació per si al

llarg del curs ens trobem en més  moments amb les mateixes circumstàncies.

Els horaris esglaonats seguiran igual. Modifiquem les entrades i sortides dels grups que han

de travessar més tros més gran del pati, aquests són els que entren per la porta del C. de

les Sínies (la del costat del parking del CAP). Les modificacions seran que:

- Els infants de  P5 les famílies els acompanyaran fins el porxo de petits

- Els nivells de 2n i 5è entraran també pel C. de les Sínies, però per la porta que està

just davant de la parada del autobús, ( en el pla d’obertura és la que està indicada

com la porta D)

Tots els grups que entren per la porta C que són 6è i 1r entraran dins el recinte de l’escola

travessant la biblioteca i no passaran per l’hort.

5. INICI DE L’ACTIVITAT DE PISCINA DE 1r i 2n

Els infants de 1r i 2n complementen les sessions d'activitat corporal que fan a l'escola amb

l'activitat de piscina.

L’inici de l’activitat de piscina serà  el dilluns 5 d’octubre tant els infants de 1r com els de

2n. A primera hora de 9:30h a 11:30h faran l’activitat els infants de 1r i a les 10:45 marxaran

del centre els infants de 2n que arribaran a l’escola per l’hora de dinar. El trasllat d’anada i

tornada fins a la piscina i de tornada a l’escola es farà en autocar.

Els nens i nenes de 1r han de portar dins la bossa de piscina un petit, petit esmorzar que es

menjaran un cop hagin acabat l’activitat de piscina i abans de pujar a l’autobús de tornada.

Important:  El dia de piscina és necessari que l'esmorzar de l'escola sigui molt lleuger i, en

canvi, cal que a casa els infants hagin fet un bon àpat. 

El material necessari per fer l’activitat de piscina és:

● Casquet de piscina

● Banyador 

● Xancletes 



● Tovallola 

● Ulleres (opcional)

Cal que tot vagi ben marcat per evitar pèrdues.

6. HORARIS I DIES D’ENTREVISTES AMB ELS TUTORS I TUTORES. CORREUS

ELECTRÒNICS. 

Us fem arribar els horaris que els tutors tenen assignats per poder atendre les entrevistes

amb les famílies. Els tutors us faran arribar un enllaç amb la graella dels dies disponibles

per poder-vos atendre. Vosaltres mateixos us hi podeu apuntar tenint en compte la vostra

disponibilitat i les hores i els dies previstos per part dels docents per fer les entrevistes. És

necessari respectar aquests horaris d’entrevistes perquè en les altres hores no lectives

els docents tenim planificades altres tasques i reunions de treball. Les entrevistes fins que

no ens diguin el contrari poden ser presencials o telemàtiques.  

Recordeu que l'escola pot fer justificants de la vostra assistència a la reunió en cas que ho

necessiteu per presentar-ho a les vostres feines.

Els correus electrònics que us fem arribar són l’eina també per demanar les entrevistes i per

comunicar notificacions excepcionals de la mateixa que ho podeu fer amb l’agenda o el fulls

d’avisos. 

Molt important us recordem que aquest correu dels tutors no és el mecanisme per avisar

que un infant arriba tard ni que aquell dia no vindrà a l’escola, ja que els mestres al llarg de

la jornada lectiva fan atenció i el treball directe és amb els infants i no tenen perquè veure

aquesta informació. Per això us demanem que fer aquestes qüestions ho feu a través del

correu de l’escola a8061610@xtec.cat o trucant el telèfon 936686855 . 

GRUP TUTOR/TUTORA DIA  I  HORA

D’ENTREVISTA

CORREU

P3 BLAUS ISA TRUJILLO dilluns migdia isabel.trujillo@escolalasinia.com

P3 GROCS LOURDES

CEPERO

dilluns migdia lourdes.cepero@escolalasinia.com

mailto:a8061610@xtec.cat


P4 TARONGES TONI LÓPEZ dilluns migdia toni.lopez@escolalasinia.com

P4 VERDS RAQUEL ROCA dilluns migdia raquel.roca@escolalasinia.com

P5 VERMELLS EVA ORANTES dilluns migdia eva.orantes@escolalasinia.com

P5 LILES BERTA ANDUCAS dilluns migdia berta.anducas@escolalasinia.com

1r  PUIG

MADRONA

ROSA BÓDALO dimecres migdia rosa.bodalo@escolalasinia.com

1r  PUIG

MADRONA

CLARA CERVELLÓ dimecres migdia clara.cervello@escolalasinia.com

2n  LA

MORELLA

ELI RIOS dimecres migdia elisabet.rios@escolalasinia.com

2n  PUIG  LES

AGULLES

PATRICIA ORTIZ dimecres migdia patricia.ortiz@escolalasinia.com

3r LA MOLA ANNA ZAMORA dimarts migdia anna.zamora@escolalasinia.com

3r  EL

MONTCAU

ORIOL ÀVILA dimarts migdia oriol.avila@escolalasinia.com

4t  CAVALL

BERNAT

ENRIC FERRÉS dimarts migdia enric.ferres@escolalasinia.com

4t ST JERONI MARTA DEL RÍO dimarts migdia marta.delrio@escolalasinia.com

5è

MATAGALLS

ALBERT FERRÉ divendres migdia albert.ferre@escolalasinia.com

5è  EL  TURÓ

DE L’HOME

MIREIA

RAVENTÓS

divendres migdia mireia.raventos@escolalasinia.com

5è  LES

AGUDES

MARIA SABATÉ divendres migdia maria.sabate@escolalasinia.com

6è  ELS

ENCANTATS

VÍCTOR

CARRERAS

divendres migdia victor.carreras@escolalasinia.com

6è  AGULLES

D’AMITGES

ESTHER

BORRUEY

divendres migdia esther.borruey@escolalasinia.com

6è  PIC  DEL

PORTARRÓ

ORIOL

FONTANALS

dimarts tarda oriol.fontanals@escolalasinia.com



EQUIP DIRECTIU HORARI I DIES D’ENTREVISTES

SECRETARI ORIOL MORILLO -> Dijous de 15:45 - 16:30h

CAP D’ESTUDIS LAIA MARTÍNEZ ->Dijous  de 15 - 16:30 h

DIRECTORA TERESA FISAS->  Divendres de 15 - 16:30h

7. PLANIFICACIÓ DE LES REUNIONS DE FAMÍLIES

Per tal que us pugueu anar organitzant, us fem arribar les dates de les reunions de famílies

dels diferents nivells. Aquestes reunions es faran via telemàtica, uns dies abans us farem

arribar els enllaços per tal que us pugueu conectar a les reunions.

GRUP DIA I HORA DE REUNIÓ DE FAMÍLIES

P3 BLAUS divendres 30 d’octubre a  les 17’30 a 18’30h 

P3 GROCS divendres 30 d’octubre a  les 18’30 a 19’30h 

P4 TARONGES dilluns 19 d’octubre  de 18’30 a 19’30h 

P4 VERDS dilluns 18 d’octubre de 17’30 a 18’30h 

P5 VERMELLS dimecres 14 d’octubre de 17’30 a 18’30h 

P5 LILES dijous 15 d’octubre de 17’30 a 18’30h 

1r PUIG MADRONA dilluns 26 d’octubre de 17’30 a 18’30h 

1r PUIG D’OLORDA dilluns 26 d’octubre de 18’30 A 19’30h 

2n LA MORELLA dimarts 20 d’octubre de 18’30 A 19’30h

2n  PUIG  LES

AGULLES

dimarts 20 d’octubre de 17’30 a 18’30h

3r LA MOLA dimecres 21 d’octubre de 18’30 a 19’30h

3r EL MONTCAU dimecres 21 d’octubre de 17’30 a 18’30h

4t CAVALL BERNAT dimecres 21 d’octubre de 18’30 a 19’30h

4t ST JERONI dimecres 21 d’octubre de 17’30 a 18’30h

5è MATAGALLS dijous 22 d’octubre de 17’30 a 18’30h

5è  EL  TURÓ  DE

L’HOME

dijous 22 d’octubre de 18’30 a 19’30h



5è LES AGUDES dijous 22 d’octubre de 17’30 a 18’30h

6è  ELS

ENCANTATS

dijous 29 d’octubre  de 17’30 a 18’30h

6è AGULLES 

D’AMITGES

dijous 29 d’octubre  de 18’30 a 19’30h

6è  PIC  DEL

PORTARRÓ

dijous 29 d’octubre  de 17’30 a 18’30h

8. EQUIPS DOCENTS QUE ACOMPANYEN CADA UN DELS GRUPS BOMBOLLA

Aquestes son les persones assignades per a cada un dels grups bombolla. Hem intentat en

tot moment que hi hagi el mínim de moviment de docents entre grups per tal d’ajudar a

garantir l'estanquitat del grup. Hi ha assignat un especialista d’anglès per a cada nivell a

partir de P5 i les altres especialitats les desenvoluparan els mestres del propi grup docent

de cada nivell.

GRUP DOCENTS DE REFERENCIA

P3 BLAUS ISA TRUJILLO, MARTA NOGUÉS I TERESA FISAS

P3 GROCS LOURDES CEPERO, MARTA NOGUÉS  I TERESA FISAS

P4 TARONGES TONI LÓPEZ, LAURA PINO

P4 VERDS RAQUEL ROCA,  LAURA PINO

P5 VERMELLS EVA ORANTES, ANNA SANCHEZ

P5 LILES BERTA ANDUCAS,  ANNA SANCHEZ I AINOA DE LA CONCEPCIÓN

1r PUIG MADRONA ROSA BÓDALO, PAULA LÓPEZ I MONTSE PINO

1r PUIG MADRONA CLARA CERVELLÓ, PAULA LÓPEZ I MONTSE PINO

2n LA MORELLA ELI RIOS, ALBA PLAYÀ, MARTA MILLET, pendent substitució

2n PUIG LES AGULLES PATRICIA  ORTIZ,   ALBA  PLAYÀ,  MARTA  MILLET,  pendent

substitució

3r LA MOLA ANNA ZAMORA, IRIS CORREOSO/PAULA PUJOL

3r EL MONTCAU ORIOL ÀVILA,  IRIS CORREOSO/PAULA PUJOL



4t CAVALL BERNAT ENRIC FERRÉS, pendent substitució

4t ST JERONI MARTA DEL RÍO,LIDIA BENAIGES, pendent substitució

5è MATAGALLS ALBERT FERRÉ, LAURA SANCHÍS

5è  EL  TURÓ  DE

L’HOME

MIREIA  RAVENTÓS,  LAIA  MARTÍNEZ,ALBERT  FERRÉ,  LAURA

SANCHÍS

5è LES AGUDES MARIA SABATÉ , ALBERT FERRÉ, LAURA SANCHÍS, ISAAC RIGOL

6è ELS ENCANTATS VÍCTOR CARRERAS, SESCA SANJOSÉ

6è  AGULLES

D’AMITGES

ESTHER BORRUEY, SESCA SANJOSÉ I VÍCTOR CARRERAS

6è PIC DEL PORTARRÓ ORIOL FONTANALS, ORIOL MORILLO I VICTOR CARRERAS

9. SERVEI DE MENJADOR

 Us presentem l’organització i l‘equip de persones que duran a terme el servei de menjador

de l’escola el curs 2020-21

PETITS 

P3 Grocs Mª José Fernàndez

Anna Gaudó

P3 Blaus Mònica Alba    

Sandra  Fernàndez

P4 Verds Roser Català

P4 Taronges Susana Branco

P5 Liles Sonia Polo

P5 Vermells Sara Vàzquez

MITJANS I GRANS

1r Puig Madrona Begoña Forns

1r Puig d’Olorda Jennifer Ruiz



2n La Morella Esther López

2n Puig Les Agulles Sergi Perals

3r La Mola Isaac Rigol

3r Montcau Àngels  Calero   

4t Cavall Bernat Ussy Garcia 

4t Sant Jeroni Meritxell Vidal

5è Matagalls

Nany Escudero5è Les Agudes

5è Turó de l’Home Lidia Benaiges

6è A. Mitges

Soledad Fuentes6è P. Portarró

6è Encantats Ariadna

 Equip de cuina: Juani(Cuinera) Montse, Goya i Encarna (Ajudants)

S’ha treballat de manera coordinada amb l’escola i l’AFA en el desenvolupament del Pla

d’organització  de  l’escola  i  des  del  servei  de  menjador  hem  posat  totes  les  mesures

necessàries i legalment establertes per complir amb els requisits de seguretat i higiene en el

servei. D’aquesta manera s’han concretat certs canvis en la dinàmica de menjador, alguns

d’aquests canvis ja estan detallats al Pla d’Obertura de Centre que l’escola us ha fet arribar

fa pocs dies. Altres canvis els detallem a continuació

TORNS DE MENJADOR

Els infants de P3 a P5 dinaran a les seves aules en el primer torn.

Torn 1

12:20  a

1r 2n 4t

Puig Puig Puig  Les La Morella Cavall Sant



13:05 D’olorda Madrona Agulles Bernat Jeroni

Torn 2

13:15  a

13:45

3r 5è

La Mola  Montcau Turó  de

l’Home

Matagalls Les

Agudes

Torn 3

14h  a

14:45

6è

Encantats A. Mitges Puig

Portarró

Entre torn i torn es ventila el menjador durant 10 minuts i es desinfecten taules i cadires.

 PATI/MIGDIADA

En l’estona d’esbarjo s’estructurarà seguint la sectorització dels espais definida en el Pla

d’Obertura de Centre.

Els  dos  grups  de  P3  a  faran  la  migdiada  en  dos  espais  diferenciats,  un  grup  a  la

psicomotricitat i l’altra a la biblioteca.

MESURES D’HIGIENE

Abans de dinar els infants d'Infantil es renten les mans als lavabos de les aules, a Primària

just abans d’anar al menjador, a les piques de la classe al sortir de les aules. Es donarà

prioritat al rentat de mans amb sabó, tot i que també hi haurà dispensadors de gel a les

entrades dels patis i a l’entrada del menjador. Al sortir del menjador tots els infants rentaran

mans a les piques del menjador i al sortir dels patis, abans d'anar a les aules, a les piques

del pati.

No  es  faran  servir  tovallons  de  roba,  es  faran  servir  tovallons  d’un  sol  ús.Per  motius

d'higiene i seguretat a l'espai del migdia no es farà rentat de dents.

A les acollides de matí un cop presa la temperatura a l'entrada els infants es rentaran les

mans amb gel i s'ubicaran en taules per grups bombolla, en aquest moment tots els infants

van  amb mascareta  perquè estan compartint  un  mateix  espai.  A  l'acollida  de  tarda els

infants es rentaran  les mans a la pica del menjador.



Aquest serà un curs atípic, on moltes de les dinàmiques establertes fins ara s’han hagut de

posposar,  i  s’han  establert  de  noves.  Si  des  de  les  famílies  voleu  comentar  qualsevol

aspecte relacionat amb el menjador podeu fer-ho arribar a través del correu 

10.  ES GARANTEIX ELS DINARS DELS INFANTS QUE UTILITZEN EL SERVEI DE

MENJADOR EN EL CAS QUE  A L’ESCOLA HI HAGUÉS UN GRUP CONFINAT

El Departament d'Educació i de la Direcció General d’Atenció a la Família i a la Comunitat

Educativa han ens ha informat que s’ha de garantir el dinar dels infants que reben una beca.

L'empresa de menjador DobleVia amb coordinació amb l’escola creu important no només

garantir l’àpat els infants becats sinó també a la resta d’infants que de forma habitual siguin

usuaris del servei de menjador. Per poder fer ús d’aquest servei en cas de confinament d’un

grup cal que cada una de famílies ho notifiqui a coordinadora de menjador a través d’un

correu electrònic.

11. AUTORITZACIONS   PERQUÈ  ELS  INFANTS  SURTIN  SOLS  I  PERQUÈ  ELS

PUGUI RECOLLIR ALGUNA PERSONA QUE NO SIGUIN LA MARE, EL PARE O

EL TUTOR LEGAL

Us  vam  comunicar  que  és  del  tot  imprescindible  que  informeu  per  escrit  a  través

d’autorització quan el vostre fill o filla és recollit per una altre persona que no són ni la mare,

ni el pare ni el tutor legal. També ens cal autorització perquè els infants de 3r puguin sortir

sols Tenim també a la vostra disposició l’autorització perquè un germà o cosí, un menor

d’edat, pugui recollir el vostre fill/a si vosaltres l’autoritzeu.

Us enllacem les diferents autoritzacions perquè cada família que ho necessiti tingui aquest

document a la seva disposició, també n’hi han a consergeria.

És important recalcar que quan la mare, el pare o el tutor legal signa l’autorització l’escola

entrega l’infant  amb absoluta confiança i  tranquil·litat  que pot marxar sol de l’escola,  no

l’aula, sinó de l’escola.

https://agora.xtec.cat/esc-lasiniamolins/docs/


12.  CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECÍFICA

EDUCATIVA DE SUPORT

Com cada curs escolar aquest mes de setembre s’obren les convocatòries d’ajuts per a

famílies  amb  infants  amb  necessitats  específiques  educatives  de  suport.  Tota  aquesta

informació la teniu penjada al web i l’heu de lliurar a l’escola dies abans de finalitzar el

termini ja que tant l’escola com l’EAP ha de complementar aquesta documentació.

Per neguit no dubteu a preguntar a l’escola.

13. MASCARETES DELS PETITS

Com ja sabeu els infants d’Infantil utilitzen les mascaretes només en els moments que es

traslladen per dins l’escola, en espais comuns.

Els infants cada dia porten dues mascaretes que van i venen cada dia, una que porten

posada i una altre de recanvi. Us informem que la mascareta de recanvi a partir de dilluns

aquesta segona de recanvi es quedarà a l’escola.Entenem que és  la manera de garantir

que en el moment que s’hagués d’utilitzar la mascareta perquè la que porten cau a terra o

s’embruta és a l’escola i no ha estat en contacte amb d’altres objectes.

14. NOVETATS EL WEB DE L’ESCOLA

1. P3 -> Primer dia a l’escola dels Blaus i dels Grocs

2. 3r-> Benvinguts a la Mola

https://agora.xtec.cat/esc-lasiniamolins/general/benvinguts-a-la-mola/
https://photos.google.com/share/AF1QipPhUYmP3nO_4mbjMADX9GH7hzalnxgUVmoykMwDAjnwe40NqOLabDygPeVNNhj6Ug?key=NEpQYW4tdmJvdTQ2SlBPeW1Cb0RUaW1ub0lnOURR
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1399



