
FULL INFORMATIU 8

CURS 2020-21 - GENER

SUMARI

1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES 

2. INFORMACIÓ DE MENJADOR

3. DATES DE PREINSCRIPCIÓ 

4. NOVETATS A LA WEB

1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES 

Degut  a les  mesures  adoptades pel  PROCICAT fins a nova instrucció hem anul·lat  les

sortides  que  teníem  previstes  previstes  fora  del  municipi,  les  planificades  dins  l'àrea

municipal les seguirem portant a terme.

En el moment que puguem tornar a tenir aquesta mobilitat cada equip docent valorarà si la

sortida que han hagut d’anul·lar la recuperen o no, sabeu que les sortides en molts casos

són eines que utilitzem com a font d’informació en els projectes per tant es valorarà en cada

cas si aquestes activitats queden del tot anul·lades perquè ja no encaixen en el treball que

està portant  a terme amb el grup o pel contrari es recuperen perquè es valora que poden

aportar valor afegit a la tasca feta.

Sigui com sigui a través del full informatiu, com sempre, us anirem informant de les sortides

previstes. 



GRUP DIA HORA 

SORTIDA

HORA 

ARRIBADA

LLOC ACTIVITAT SORTIDA

4t St Jeroni 28/01/21 9.00 12.30 COLLSEROLA MOLINS DE REI

1r Puig Madrona 27/01/21 9.00 16:30 COLLSEROLA MOLINS DE REI

P5 Vermells 03/02/21 9:30 12:30 PARC MOLINS DE REI

P5 Liles 05/02/21 9:30 12:30 COLLSEROLA MOLINS DE REI

2. INFORMACIÓ DE MENJADOR

Amb la finalitat  de millorar  la comunicació amb les famílies, Doble Via posa a la nostra

disposició TokApp, l’aplicació mòbil del servei de menjador.  A través d'aquesta aplicació

podrem rebre informacions de caire general del servei (menús mensuals, comunicats sobre

el  temps del  migdia,  avisos  importants)  i  alhora  comunicacions  específiques  dels  grups

classe dels vostres fills/es. Aquesta aplicació és gratuïta.

Aquest és el tutorial per a la seva descàrrega i el seu ús 

3. DATES DE PREINSCRIPCIÓ 

Les preinscripcions pel curs 2021-2022 són del dilluns 15 i fins el dimecres 24 de març.

El nostre horari d’atenció al públic per rebre tota la documentació és de dilluns a divendres

de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h.

És necessari que totes les famílies que tinguin fills que hagin d’incorporar-se a l’escola el

proper curs amb nova matrícula i nascuts 2018 facin la preinscripció dins d’aquest període.

També han de fer la preinscripció en els centres de secundària les famílies dels infants

que actualment  estant  cursant  6è  de primària  el  calendari  per  fer  la  preinscripció a

secundària és del 17 al 24 de març.

https://www.youtube.com/watch?v=h5B6V1eX790


Al web de l’escola trobareu penjada tota la informació que necessiteu, tan aviat com es faci

pública:  documentació  que  cal  portar,  horaris,  document  de  preinscripció  i  places

disponibles per a cada un dels nivells.

Tota la informació de les portes obertes per les famílies també la anirem informant a través

del full informatiu i la web de l’escola.

4. NOVETATS AL WEB

1. Un migdia al menjador amb P3

2. 5è L’hort

3. 4t St. Jeroni->  La ruta fins el cim del St.Jeroni 

4. P4 Taronges-> Fem un conte

5. 5è Les Agudes-> Dibuix el  natural 

6. 3r La Mola-> sortida a Can Santoi

7. 5è Matagalls-> Projecte del segle XX

8. P3 aniversaris primer trimestre-> Ja tenim 3 anys

9. 3r Montcau-> eleccions el Montcau

10. AFA-> assemblea extraordinària

https://blocs.xtec.cat/lasiniaampa/2021/01/20/assemblea-extraordinaria-i-junta-afa-2020-2021/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2021/01/20/eleccions-a-delegada-o-delegat-del-montcau/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/2021/01/19/aniversari-1r-trimestre/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins5/2021/01/19/acabem-el-projecte-del-s-xx/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins3/2021/01/17/la-mola-a-can-santoi/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins5/2021/01/13/dibuix-al-natural-2/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2021/01/11/fem-un-conte/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins4/2021/01/09/la-ruta-fins-el-cim-de-sant-jeroni/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins5/2020/12/30/lhort/
http://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/2020/12/15/un-migdia-al-menjador-amb-p3/

