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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

02/06/21 CANTÀNIA 20h 5è BARCELONA 16.00 -

03/06/21 PLAÇA DE LES BRUIXES P4T MOLINS DE REI 9.30 12.30

03/06/21 SORTIDA AL BOTÀNIC DEL CEM 2n MOLINS DE REI 9.20 16.30

10/06/21 SORTIDA A LA RIERADA P3 MOLINS DE REI 9:30 13.00



2. AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE

Fa ara tres cursos des del  Departament  d’Educació  ens va demanar  fer  unes fotos de

l’activitat  diària de l’escola.  Les fotos que ens van fer  les van utilitzar  per fer  difusió de

diversos aspectes d'educació. Aquestes imatges nosaltres també en tenim disposició, són

molt boniques  i recullen molt bé l’essència  i el projecte de l’escola.

Aquest Departament d’imatge del mateix Departament d’Educació ens ha demanat de nou

poder tenir la nostra escola el seu llistat de centres per poder il·lustrar les activitats i notícies

del Departament d’Educació. Per aquest motiu ens demana que us fem arribar a les famílies

l’autorització de drets d’imatge de cara els propers cursos. Creiem que és una molt bona

oportunitat per mostrar l’escola que tenim. Aquestes imatges les fan professionals son de

molt bona qualitat i ens ajuden a documentar el  nostre projecte de centre.

Per això els  vostres fills  i  filles duran cap a casa un full  d’Autorització d’ús d’imatge

específic per a poder fer aquesta tasca.

Agrairem que sigui retornat als tutors i tutores fins el  dimecres 2 de juny.

3. ADAPTACIÓ DELS HORARIS A PARTIR DE LA JORNADA INTENSIVA

A partir del 7 de juny comença la jornada intensiva a l’escola, això afecta en els horaris de

les sortides dels diferents nivells dels infants que no es queden a dinar.

Els horaris son els següents: 

-> P3, P4 i P5 sortiran a les 13:10h

-> 1r, 2n i 3r sortiran a les 13h

-> 4t, 5è i 6è sortiran a 12:50h 



4. INFORMACIÓ DEL MENJADOR

Des del servei del Menjador us volem recordar que a partir del 7 de juny fins al 22 hi haurà

jornada intensiva, l’horari del menjador durant aquest període serà el següent:

Pels infants de 4t a 6è: 12:50 a 15:10

Pels infants de 1r a 3r: 12:50 a 15:15

Pels infants de P3 a P5: 13:00 a 15:25

Tal  com han estat  organitzades les  sortides  durant  aquest  curs,  també les sortides  del

menjador seran esglaonades i per portes diferenciades. Quedaran de la següent manera: 

15:10 15:15 15:25

PORTA HORT 6è 1r

PORTA DEL PATI 4t-5è 2n P5

PEL PORXO 5è Les Agudes 3r P4

PORTA  REIXA

MESTRES

P3

Recordeu que els infants que marxen sols (a partir de 3r) cal signar l’autorització i fer-la

arribar a la coordinadora de menjador. I per als infants que els recullin altres adults que no

siguin els pares o tutors, caldrà també fer arribar l'autorització signada  a la coordinadora del

menjador (autoritzacions).

Per als infants inscrits al Casalet, aquesta serà l'organització de les sortides:

16:25 16:30

PORTA HORT 1r

PORTA DEL PATI 4t-5è P5

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


PEL PORXO 3r P4

PORTA REIXA MESTRES P3

PORTA

MENJADOR/ACOLLIDA

2n

5. ENQUESTA FAMÍLIES

S’acaba el curs, hi ha hagut moments de trobada entre famílies i escola, tot i que aquest any

no tants que haguéssim volgut, malgrat això hem pogut mantenir les entrevistes, reunions

d’aula, retorns de les autoavaluacions,... 

De totes maneres, ara és moment de fer balanç i identificar els aspectes que funcionen i els

que cal revisar. 

Per això hem elaborat una enquesta per tal que ens feu arribar la vostra valoració.

Aquest  any  que  no  ens  hem pogut  veure  pels  passadissos  de  l’escola  n’hi  heu  pogut

participar de forma activa de les activitats de l’escola amb els vostres fills/es és encara més

important per a nosaltres conèixer la vostra opinió. 

6. QUOTA SOCIS AFA

Des de l’AFA de l’escola us volem informar que la primera setmana de juny es cobrarà la

quota de socis de l’AFA d’aquest curs 20-21. La quantitat a cobrar és de 30€ per família i es

passarà a totes les famílies que hagin sol·licitat ser sòcies de l’AFA.

7. EXTRAESCOLAR ANGLÈS

Learning Scool informa que el dia 14 de juny a les 18:30 farà una sessió informativa per a

les famílies que estiguin interessades. El link per connectar-se, s'enviarà la setmana abans

als grups de whatsapp de cada curs. 

També s'informa que a la web de l'escola hi ha penjats els documents per a la inscripció de

l'extraescolar d'anglès per al curs vinent. Podeu accedir a través d'aquest enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIaMtERIWdKbdLB_G6VlSSr7s62FTGehnG-ANPmg380-Mf-g/viewform


https://blocs.xtec.cat/lasiniaampa/2021/05/25/extraescolar-dangles-2021-2022/

8. ASSEMBLEA AFA TANCAMENT DE CURS

Benvolgudes famílies us informem que el dimarts 15 de juny a les 19 h es celebrarà en

format virtual l’assemblea de l’AFA de tancament de curs. Us animem a participar-hi, ja que

cal prendre decisions importants. A continuació us presentem l'ordre del dia:

- Breu explicació de les activitats dutes a terme al llarg del curs per part de les diferents

comissions  (menjador,  gènere,  extraescolars,  mobilitzacions-assemblea  groga,

pedagògica).

- Tancament provisional de comptes del curs 20-21.

- Explicació  amb detall  de la  proposta de pujada de preu de la  quota de menjador  i

votació.

- Canvi de càrrecs de la junta permanent de l’AFA.

Per diferents motius, que s’explicaran durant l’assemblea, la figura de presidenta i la de

tresorera de junta permanent de l’AFA quedaran vacants en acabar el curs. Serà en el marc

de l’assemblea que caldrà aprovar les persones que passaran a ocupar aquests càrrecs. Si

algú de vosaltres està interessat a presentar-se com a candidat caldrà que escrigui un mail

a afa@escolalasinia.com

9. NOVETATS AL WEB

 P4 > PROJECTE PORXO (segona part)

1r PUIG MADRONA >  Les colònies a Montpol!!!

 P4 > Visitem el Castell de Balsareny!!

 P4 > ELS VERDS JUGUEM AMB ELS PUNTS

 P3 > COLÒNIES P3 BLAUS I GROCS

https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2021/05/27/projecte-porxo-segona-part/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp3/2021/05/21/colonies-p3-blaus-i-grocs/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp4/2021/05/21/els-verds-juguem-amb-els-punts/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/2021/05/21/visitem-el-castell-de-balsareny/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/2021/05/21/les-colonies-a-montpol-2/
mailto:afa@escolalasinia.com
https://blocs.xtec.cat/lasiniaampa/2021/05/25/extraescolar-dangles-2021-2022/



