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1. SORTIDES PEDAGÒGIQUES

15/06/21 PICNIC LITERARI 6è Agulles d’Amitges MOLINS DE REI

16/06/21 CASTELL CIURÓ 6è Agulles d’Amitges MOLINS DE REI

16/6/21 SORTIDA A LA PLATJA 4t EL PRAT

17/06/21 CASTELL CIURÓ 6è Els Encantats MOLINS DE REI

17/6/21 SORTIDA AL PARC P3 MOLINS DE REI

21/6/21

JOCS D'AIGUA 1r PARC DE LA MARIONA

Qui  en tingui i vulgui, porti patins (no us preocupeu, en durem alguns de l’escola). Cadascú  que porti

1 estri per remullar-se i  1 muda de recanvi a la motxilla.

21/6/21 SORTIDA JOCS D'EQUIP 5è CAMP DE LA BARRACA

21/6/21 COMIAT AL BOSC COLLSEROLA 3r La Mola MOLINS DE REI

Cal portar banyador posat de casa, roba interior de recanvi,  tovallola i xancletes lligades. 

21/6/21 COMIAT AL BOSC COLLSEROLA 3r El Montcau MOLINS DE REI



21/6/21 WATER WORLD 6è LLORET DE MAR

Les concrecions de les  sortides de 4t, 5è i 6è es faran a través de l’agenda. 

3- LA SÍNIA DANCE 

Arribem al final del curs de les bombolles, però aquest curs ens vam planificar fer dues

activitats de cohesió. La primera, Les aventures del Matxu, va ser realitzada amb èxit i ja ha

tingut prop de dues mil visualitzacions.

La segona és La Sínia Dance:

Els grups de 5è van versionar una cançó d’en Nil Moliner i en vam fer una gravació.

Les classes van fer propostes coreogràfiques i, finalment, hem practicat tota l’escola una

coreografia comuna que ballarem el dia 18 tots junts al pati a les 10 del matí.

Cada classe té designat un color de samarreta que hauran de portar posada aquell  dia.

També és important que aquell dia vinguin tots i totes amb crema solar posada de casa. 

AULA COLOR
P3 BLAUS BLAU

P3 GROCS GROC

P4 TARONGES TARONJA

P4 VERDS VERD

P5 VERMELLS VERMELL

P5 LILES LILA

1R PUIG MADRONA VERMELL

1R PUIG D’OLORDA VERD

2N LA MORELLA TARONJA

2N PUIG LES AGULLES GROC

3R LA MOLA VERMELL

3R EL MONTCAU LILA

4T CAVALL BERNAT GROC

4T SANT JERONI TARONJA

5È MATAGALLS BLAU ELÈCTRIC (Cantània)

5È TURÓ DE L’HOME BLAU ELÈCTRIC (Cantània)

5È LES AGUDES BLAU ELÈCTRIC (Cantània)

6È ELS ENCANTATS BLANC



6È AGULLES D’AMITGES NEGRE

6È PIC DEL PORTARRÓ BLANC

4- ÚLTIM DIA DE CURS

El dia 22 al matí tenim previst fer activitat que ens fa molta il·lusió poder portar a terme, no

us expliquem de què es tracta perquè volem que sigui una sorpresa per a tots. Una activitat

que ens servirà per tancar aquest curs que ha estat complex i estrany, però alhora també

celebrar que haguem pogut acompanyar els infants a les aules amb tot el seu creixement

personal.Estem contents d’haver-ho pogut fer. Aquesta activitat la farem una estoneta al

matí i al pati de l’escola i  per aquest motiu us demanem que els  alumnes vinguin amb

crema solar posada de casa.

5- FESTA FINAL DE CURS ALUMNES DE 6è

Des de la comissió de festes de l’AFA us volem informar que gràcies a les darreres mesures

adoptades en matèria de COVID finalment serà possible fer la festa de comiat dels alumnes

de 6è en el pati de l’escola, amb la presència de les seves famílies. 

Així i tot, no serà possible fer una festa de final de curs com fèiem normalment amb totes les

famílies de l’escola, ja que no hi ha temps per pensar-ho, coordinar-ho i organitzar-ho.

Esperem que l'any  vinent  puguem fer  una festa de final  de curs com les que estàvem

acostumats.

6. LLIURAMENT D’INFORMES I RETORNS 

El decret d’avaluació d’Educació Primària  (ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny). Amb

aquesta normativa la concepció dels processos d’aprenentatge pren una nova dimensió. 

Us compartim un fragment d’aquesta ordre d’avaluació:

L'avaluació serveix als mestres i als centres per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la seva acció

educativa  i  per  prendre  les  mesures  oportunes  per  garantir  que  tots  els  alumnes assoleixin  les

competències bàsiques previstes. Aquesta Ordre desenvolupa les normes d'avaluació, d'acord amb

els  objectius  proposats  per  la  normativa  esmentada;  estableix  el  procediment,  els  documents  i

requisits formals necessaris que asseguren la coherència del procés d'avaluació, de manera que



informa  de  l'evolució  de  l'aprenentatge  dels  alumnes,  i  orienta  la  presa  de  decisions  en  el

desenvolupament  del  procés  educatiu.  La  certificació  acadèmica  de  cada  alumne,  a  efectes

administratius, es formalitza en finalitzar cada curs escolar.

Aquest decret pretén canviar el model d’avaluació al sistema educatiu català. Pretén esdevenir una

eina que forci el canvi en la mirada a l’educació. Que es deixi de fer una avaluació centrada en els

continguts per a fer una avaluació centrada en les competències.  La idea de fons és que canviant

l’avaluació els centres educatius es veuen forçats a canviar les activitats d’aprenentatge. A La Sínia

veiem altament necessari  aquest canvi de paradigma educatiu, però pensem que aquest decret no

és una eina que l’impulsi i el faciliti. 

Per l’escola La Sínia, que fa temps tenim el punt de mira de l’avaluació en el progrés

personal i en l’assoliment de les  competències, la concreció del decret  incorpora una

barreja terminològica que no facilita la comprensió del procés d’avaluació de l’infant.  Els

centres educatius ens veiem obligats a fer un  informe a final de curs.

A  nivell  pràctic  vol  dir  que  a  l’escola  ens  veiem  obligats  a  fer  una  avaluació  que  no

correspon a una avaluació que té en compte el procés d’aprenentatge de cada individu, sinó

el col·lectiu. 

Pensem que la nostra responsabilitat  és garantir  que tots els infants avancin des

d’allà on es troben per arribar el màxim del seu potencial, garantint que vagin traçant

la  seva  pròpia  línia  de  progrés  oferint-los  totes  eines  perquè  aprenguin  i

desenvolupin el màxim les seves capacitats.

Es tracta d’un plantejament que al nostre entendre no acaba essent competencial,  és de

nou un plantejament  segmentat del coneixement, que  continua  dividint el medi en social i

natural  i  que elimina el  projecte interdisciplinari,  fet  que per nosaltres esdevé un contra

sentit.  Internament hem fet les nostres equivalències per tal de completar el document de la

forma més coherent possible. 

Un dels punts forts d’aquest decret és que  ja no s’ha de puntuar de l’1 al 10 les diferents

àrees de coneixement, sinó que es puntua amb assoleix de forma excel·lent, assoleix de

forma notable,  assoleix de forma suficient, no assoleix  i per tant adequa el llenguatge al

sistema d’avaluació que es fa amb les proves de competències bàsiques.  Tot i això, per a

nosaltres es queda curt i insistim amb la necessitat d’avançar a partir de l’autoavaluació i de

la identificació de l’error com a font d’aprenentatge. 



De què li serveix un no assoleix a un infant? No és més significatiu que identifiqui quins són

els  seus punts dèbils  i  les  seves fortaleses per  tal  de poder  plantejar-se reptes que el

permetin avançar? No és més significatiu per a famílies i infants conèixer el punt en què es

troba compartint  amb ells  i  amb vosaltres el  recorregut  fet,  les  fites assolides,  el  camí

realitzat o el que encara manca per fer i en aquest cas les estratègies a seguir plegats per a

aconseguir-ho.

Per  totes  aquestes  raons  seguim apostant  per  donar  valor  a  les  autoavaluacions  i  els

retorns. Pensem que el contingut del retorn juntament amb l’autoavaluació de l’infant és molt

més significatiu i dona més estratègies per seguir caminant en el camí de l’aprenent. 

El dia 22 de juny, últim dia del curs lliurarem als infants les autoavalucions i els retorns en

el cas d’Educació Primària i els informes a Educació Infantil.

Com en els anys anteriors,  l’informe de final de curs dels infants d'Educació Primària, el

podeu sol·licitar fent arribar un correu a l’escola indicant el nom complet de l’infant i el grup

a què correspon abans del dia 30 de juny. 

Com us hem explicat anteriorment el dimarts 22 de juny entregarem als infants de primària

les autoavaluacions i retorns que prèviament ja hauran pogut compartir amb els tutors. El

mateix dia també donarem als infants d’educació infantil el segon informe de tancament del

curs. A les famílies de 6è els farem arribar l’historial acadèmic i els resultats de les proves

de competències bàsiques a partir del 5 de juliol mitjançant  un correu electrònic. 

Si  alguna  família  per  motius  excepcionals  necessita  entrevistar-se  de  nou  amb  el

tutor/a perquè tingui algun aspecte que no hagi pogut quedar aclarit en les entrevistes

que  s’han  anat  fent  al  llarg  del  curs  o  amb  els  documents  informatius  de  retorns,

autoavaluacions i informes us oferim la possibilitat de fer una última trobada. El dia previst

per aquestes entrevistes és únicament el dilluns 28 de juny. El mecanisme per poder

sol·licitar  aquesta  entrevista  és  trucant  a  l’escola  93  668  68  55  de  8:30h  a  14:30h,

l’administrativa us oferirà els horaris disponibles del tutor/ra del vostre fill/a.

7. OBJECTES PERDUTS

Recordeu  que  tenim  inventariats  tots  els  objectes  perduts  amb  fotografies.  Aquestes

fotografies estan penjades al drive  amb un número i les famílies podreu identificar des de



casa si algun dels objectes és del vostre fill/a i demanar-lo adreçant-vos a consergeria.

Recordeu que ja s’acaba el curs i tots els objectes que s’hagin anat acumulant i no s’hagin

reclamat per part  de les famílies o els infants els farem arribar a Solidança

Si obriu el menú de la pàgina web ja s’hi troba l’espai reservat als objectes perduts. 

8. RETORN DELS LLIBRES DE BIBLIOTECA

Necessitem que acompanyeu els vostres fills/es a fer memòria per retornar els llibres que

encara no hagin retornat a l’escola. Per poder-los tenir a la biblioteca i tots en bon estat és

del tot necessari que els infants aquesta setmana facin el retorn dels llibres.

9. NOVETATS EL WEB

1. P5 Vermells-> El projecte de les pors 

2. P5 Liles-> Fem colònia

3. 4t. St Jeroni-> Les colònies

4. Els menús del mes de juny  

5. 1r Els nespres de l’escola  

https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2021/06/08/projecte-de-les-pors-vermells/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins1/2021/05/30/les-nespres-de-lescola/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamenjador/2021/05/30/menus-juny-2021/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolins4/
https://blocs.xtec.cat/lasiniamolinsp5/2021/06/03/fem-colonia/

