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SOM UNA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Aquest fet ens diferencia de la resta d’escoles públiques 

del poble. Els i les mestres som treballadors/es laborals de 

l’Ajuntament, fet que ens permet una més gran estabilitat 

de la plantilla i un accés més fàcil a l’administració. 

La història de l’Escola Municipal La Sínia comença l’any 

1982,  quan l’Ajuntament compra el “Colegio Cristo Rey” i 

n’assumeix la titularitat. 

En l’actualitat ocupem dos edificis: a la torre modernista hi 

ha les aules de P3 i P4, una ludoteca i una aula multiservei. A 

l’edifici gran, la resta d’aules i les dependències comunes. 

 

RECURSOS HUMANS 

 

En total a l’escola treballem 30 mestres 

 18 tutors i tutores 

 2 mestres de llengua anglesa  

 1 Especialista de música 

 2 Especialistes d’Educació Física 
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 2 mestres de suport 

 2 Especialista d’Educació Especial 

 3 persones de l’Equip Directiu 

 + 1 Tècnica d’Educació Infantil 

 + 2 auxiliars d’Educació Especial 

 + 2 Personal d’administració i serveis 

 

És una escola de doble línia, és a dir, que té dos grups per 

cada nivell des de P3 fins a 6è. 

En total l’escola té 443 alumnes: 

 142 d’Educació Infantil 

 301 d’Educació Primària 

Les aules són de 25 alumnes 

 

L’HORARI  

 

 Matí de  9 a  12:30 i  

 Tarda de 15 a 16:30 

 

Tant  per a Educació Infantil com Educació Primària. 
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TRETS FONAMENTALS DE L’ESCOLA 

 

 Atenció a la diversitat  

Mitjançant mesures organitzatives (agrupaments 

diversos, racons, doblaments) intentem que l'alumnat 

rebi una atenció més individualitzada. 

Quan és necessari, es preveuen activitats d’atenció  

individual i/o en petit grup. 

Els nens i les nenes amb necessitats educatives 

específiques reben atenció per part de les mestres 

d’educació especial. 

Com totes les escoles sostingudes amb fons públics, 

rebem l’atenció d’una logopeda del CREDA (per als casos 

realment greus de problemes en la parla) i de la 

psicòloga de l’EAP (per assessorament). 

 Escola acollidora 

L’actitud acollidora de l’escola ha d’anar més enllà dels 

primers dies. L’escola ha de ser acollidora sempre. 

 Eduquem en i pels valors 

 Eduquem en la resolució de conflictes 

 Relació amb l’entorn 
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Participem en activitats amb altres escoles de 

Cerdanyola o de la Província:  

English Day, Cursa d’orientació, trobada de Dansa, 

diferents Jornades Esportives, Fem Mates, 

cooperatives, projectes d’escola... 

 Escola Verda 

Des de l’any 2011 tenim el distintiu d’Escola Verda. 

Manifestem, doncs, el nostre compromís amb el medi 

ambient, a través del treball a l’aula però també amb 

accions quotidianes, com ara l’ús de carmanyoles per 

portar l’esmorzar, l’estalvi d’aigua, el foment de les 

energies renovables, la reutilització del material 

escolar, o la recollida selectiva de paper i envasos. 

També des de l’any 2014 cursos s’han posat els mitjans 

per fer la recollida de l’oli usat que porten les famílies. 

Tanmateix, fem la recollida de taps  de plàstic que  

donem a Associacions o Institucions i participem al 

programa “Apilo XII” de recollida de piles usades. 

Som una escola pilot en el projecte de ciutat que està 

treballant els camins segurs cap a les escoles. 

 Escola formadora 

Som escola formadora des de fa molts anys. Cada curs 

rebem al voltant de 12-18 alumnes per tal de fer les 

seves pràctiques en el nostre centre. 

La valoració que se’ns fa i que nosaltres fem  és molt 

positiva per aixó no tenim cap dubte de seguir renovant  

la possibilitat de continuar sent-ho. 
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 Quota socialitzada per a les despeses escolars 

Les famílies paguen una quota socialitzada per a les 

despeses escolars. Abans de començar cada curs, les 

famílies abonen al compte corrent de l’AMPA una 

quantitat de diners, aprovada en assemblea de mares i 

pares, per tal de cobrir les despeses escolars.  Aquesta 

quota inclou el material escolar, els llibres de text, els 

dossiers elaborats per l’equip de mestres de l’escola, els 

escacs i la natació, el monitoratge d’acompanyament a 

piscina de parvulari i la quota d’AMPA.  

L’AMPA i l’equip de mestres fan el seguiment conjunt del 

funcionament de l’economia de l’escola. 

Aquest curs 2018-2019 la quota ha estat de 236 € per a 

Parvulari i Cicle Inicial i de 196,50 € per a Cicle Mitjà i 

Cicle Superior. La diferència es deu al fet que CM i CS 

només fan un quadrimestre de natació. 

Les sortides i les colònies es paguen a part. 

 Fem natació en horari escolar   

Incloem la piscina com a part del currículum d'Educació 

Física de P3 a 6è. 

 Fem escacs en horari escolar 

Mantenim el conveni amb l'escola d'escacs de 

Cerdanyola. Un monitor ensenya a jugar a escacs a 

l’alumnat des de P5 fins a 4t. 
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 Les colònies 

Cada any anem de colònies de P3 a 6è. Les organitza 

l'escola, es fan per cicles, hi van tots els mestres. 

 El teatre al Cicle Mitjà... i també les mares i els 

pares 

Des del curs  2007/2008  vam reprendre el taller de 

teatre amb alumnes. Actualment els nens i les nenes del 

Cicle Mitjà fan un quadrimestre de teatre cada curs. A 

les representacions hi són convidats els companys i les 

famílies. 

 Jornades de bricolatge 

Un o dos cops per curs organitzem una jornada de 

bricolatge a l’escola amb un doble objectiu: fer algunes 

millores o canvis a l’escola i realitzar una jornada de 

convivència entre la comunitat escolar. 

 Celebrem les festes tradicionals a l’escola 

Celebrem les nostres festes tradicionals: la Castanyada, 

el Nadal, el Carnaval, Sant Jordi. També fomentem la 

participació en les festes del poble: Sant Martí, els 

Tres Tombs i el Roser de Maig. 

 Organitzem la Setmana Cultural al voltant de Sant 

Jordi 

El dia de Sant Jordi l’escola és transforma en el dia de 

les lletres: Biblioteques al patí per als més petits, la 

llegenda de Sant Jordi, els Jocs Florals a primària, 

activitats o tallers al voltant de la llengua i la festa 
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continua a la tarda amb les activitats per les famílies i 

el berenar intercultural 

La setmana de Sant Jordi les activitats de l’escola són 

ben diferents: fem tallers, intercanvis, el concert de 

primavera amb les cançons apreses a música, anem al 

teatre... 

 Organitzem la Jornada Matemàtica i la Jornada de 

la Ciència i participem en el Fem Mates 

El darrer dia del segon trimestre, fem la Jornada 

Matemàtica a tota l’escola i a final de curs  la Jornada 

de Ciència al Parvulari.  

Dins de cada cicle es barregen els grups i es fan 

activitats diverses. 

 Acomiadem el curs amb un sopar 

L’acabament de cada curs, al mes de juny, és l’excusa 

perfecta per organitzar un sopar a l’escola amb totes 

les famílies. 

 Fem un acte per al comiat de l’alumnat de 6è 

A final de curs les famílies de 6è fan un sopar, 

normalment a l’escola, per acomiadar els seus fills i 

filles. 

L’últim dia del curs al matí tot l’alumnat i professorat 

fem també un acte de comiat dels companys i companyes 

de 6è. 
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EDUCACIÓ INFANTIL - Que i com treballem 

 

 Els espais 

 Hàbits, rutines i càrrecs 

 Activitats d’investigació 

 Experimentació 

 Internivells i intercicles 

 Psicomotricitat 

 Música 

 Plàstica 

 Anglès a partir de P-4 

 Comunicació oral i escrita 

 TAC (Tècniques d’aprenentatge i coneixement) 

 Emocions i habilitats socials 

 Colònies i sortides 

 

ELS ESPAIS DE L’ESCOLA 

 

 3 aules d’informàtica 

 English classroom 

 2 aules de música 

 1 aula de plàstica 
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 Aula Multiusos – laboratori 

 Aules de desdoblament o reforç 

 Ludoteca 

 Gimnàs i vestidor 

 Els patis 

 

COMUNICACIÓ ESCOLA FAMÍLIA 

 

Per nosaltres és molt important la relació amb els nens i 

nenes i amb les seves famílies. La comunicació escola-

família es fa tant per escrit, a través de l’agenda o de 

notes, com presencialment, mitjançant entrevistes. 

 La web del centre. On trobareu la informació general 

sobre el centre i els serveis que ofereix, així com les 

notícies del dia a dia.  

(https://agora.xtec.cat/escolamunicipal-lasinia/) 

 Sí, n’hi ha. La revista revista de l’escola que es publica 

cada trimestre 

 Dinantia. Aquesta aplicació de mòbil serà en 

breu l’eina de la comunicació de l’escola cap a 

les famílies. 

 

https://agora.xtec.cat/escolamunicipal-lasinia/
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L’AMPA 

 

L’ampa és una part molt important de 
la vida de l’escola 

L’Ampa participa activament en el día 
a día de l’escola. 

Totes les famílies formem part de l’AMPA. 

La Junta de l’AMPA és reuneix un cop al més i aquestes 
reunions són obertes a totes les famílies. 

Els principals Serveis que s’ofereixen a traves de l’AMPA: 

 Servei d’acollida 

La Comissió de Guarda d’Infants de l’AMPA organitza i 

gestiona aquest servei contractant monitoratge amb 

l’aprovació del Consell Escolar del centre. 

L’horari de Servei de guarda d’infants és al matí de 

8.00 a 9:00  i a la tarda de 16.30 a 18.00. 

Aquest està concebut com a guarda d’infants. Algunes 

de les activitats que es fan són: esmorzar/berenar, 

pintar, l’hora del conte, jocs de taula i estrategia, 

temps d’estudi, etc. 

El preu mensual del servei es determina cada curs en 

funció del nombre d’alumnat fix que l’utilitzi. També es 

pot utilitzar el servei de forma esporàdica abonant el 

cost a la monitora en el mateix moment. 
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 Menjador   

Per donar el servei de menjador es té contractada a l’ 

Empresa La Vostra Cuina.  

Es dina en dos torns. 

Cal dir que P3 surt a les 12:15 de l’edifici de parvulari i 

a les 12:30 ja estan dinant. 

 Activitats extraescolars 

En aquests moments, les activitats extraescolars que 

es fan són: poliesportiu (de P5 fins a 3r), futbol (de 4t  

a 6è), psicomotricitat (de P3 a P5), teatre, dansa i ball, 

gimnàstica rítmica, patinatge i anglès. 

Per a famílies també: Fútbol, zumba i teatre 

A més, hi ha un grup de mares i pares que han format 

un grup de teatre que es troba a l’escola per assajar, i 

que per Nadal i per final de curs ofereixen el resultat 

del seu treballa a tot l’alumnat. 

 Altres serveis que ofereix l’AMPA: 

- Escola Verda 

- Delegats/des de classe 

- Comunicació 

- Protecció de dades 

- Salut 

- Família i compromís social 

- Festes 
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I els més petits s’adaptaran... 

 

 Inici esglaonat al setembre perquè les tutores puguin 

atendre millor el vostre fill/a.  

 Els 3 primers dies l’alumnat ve 1.30 h per fer l’adaptació 

(al matí, de 9 a 10.30, o a la tarda, de 15 a 16.30). 

 Els pares i mares podeu entrar a l’aula els primers dies i 

ajudar el vostre fill/a a fer-se al nou espai i la nova 

mestra.  

 El contacte amb les tutores és diari.  
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PROCÉS DE MATRICULACIÓ 

 

L’Escola Municipal La Sínia comparteix àrea d’adscripció 

d’alumnat amb les escoles: Xarau, Saltells, Serraparera, 

Anunciata i Escaladei. 

I amb els instituts: Banús i Jaume Mimó 

 

Les places ofertades per P-3 pel proper curs són 50 

 46 de caire ordinari i  

 4 per alumnes amb NEE 

 

La preinscripció és del 23 de març a l’1 d’abril.  

Trobareu més informació sobre aquest procés a: 

http://www.gencat.cat/preinscripcio/ 

Per formalitzar la preinscripció al nostre centre és 

necessari concertar dia i hora. 

 

Després ve la matriculació. 

 

Un cop formalitzada la matrícula: 

- Omplir el document “Recull de dades del cicle 

corresponent” i tornar-lo a l’escola abans de la data 

indicada. 

http://www.gencat.cat/preinscripcio/
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- Es lliura el full amb la relació de l’equipament 

necessari per iniciar el curs. 

- Al juliol rebreu un correu electrònic amb la 

informació del grup assignat al vostre fill/a, el nom 

de la mestra tutora, la data de la reunió d’inici de 

curs, abans de l’inici de l’escola, amb les mestres de 3 

anys i el torn d’adaptació a l’escola. 

- Reunió de mares i pares de P-3 abans de l’inici de 

curs, amb les mestres assignades. Visita a les aules 

amb els nens i les nenes. 

 

 
 

 

CONTACTEU AMB NOSALTRES 

 

escolalasinia@cerdanyola.cat  

ampalasinia@hotmail.com 

 

mailto:escolalasinia@cerdanyola.cat
mailto:ampalasinia@hotmail.com
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