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BENVINGUTS A L'ESCOLA!
CURS 2018-2019
Benvolgudes famílies de les classes de P-3 Els Pins,
Us fem arribar tot un seguit d'informacions de cara al proper curs perquè pugueu anar-vos
organitzant.
REUNIÓ AMB LA MESTRA TUTORA I LA TEI PER TAL DE SABER QUE HEU DE
PORTAR I ORGANITZAR EL CURS

La reunió es farà el dia 6 de setembre a les 17:30

VISITA PER CONÈIXER LES MESTRES I LA CLASSE
El divendres 7 de setembre, de 12h a 13h. del migdia els nens/es podran venir a conèixer
les seves mestres i la seva classe acompanyats/des pels seus pares, mares o familiars.
L’entrada serà per l’Avinguda Coll del Portell, 56.

Aquest dia seria convenient que portéssiu tot el material que cal tenir a l'escola (bata, pitet,
got…) per facilitar així l'entrada del primer dia.

COMENÇAMENT DE CURS:

Dimarts, 12 de setembre.

ORGANITZACIÓ DELS PRIMERS DIES DE SETEMBRE PER A UNA BONA ADAPTACIÓ

Primera setmana de curs:
A les xerrades informatives ja us vam explicar que és important de facilitar una bona
adaptació perquè començar en una escola d'Educació Infantil i Primària suposa molts de
canvis, fins i tot per als qui hi tenen germans i/o vénen de Llar d'Infants.

Procés d'adaptació:








Els dies 12 i 13 de setembre, partirem el grup-classe en dos per poder atendre'ls més
bé. L'horari serà el següent:
- 9h. a 10:30h, els nens i nenes amb el cognom de la A a la L
- 11h. a 12.30h, els nens i nenes amb el cognom de la M a la Z.
Els dies 14 setembre, tots els nens i les nenes vindran de 9 a 13h.
El dia 17 de setembre estaran tots junts de 9h a 13h, i comença el servei de menjador
de 13 a 15h els qui es queden a dinar. Per la tarda l’horari lectiu és de 15 a 16 hores.
Les famílies podeu baixar a acompanyar els nens/es a la seva classe fins que
l'escola ho cregui convenient.
A partir d'aquest moment, farem un trenet a l’entrada i els infants baixaran
acompanyats per la seva tutora.
Les activitats extraescolars començaran el dilluns 1 d'octubre. Fins aleshores, hi
haurà servei d’ acollida de 16h a 18:15 h de la tarda per a les famílies que ho necessitin..

HORARI DEL CURS


L'horari de P-3 a partir del dia 17 de setembre serà:
matí: de 9h a 13h.
tarda: de 15 a 16h.

COLÒNIES
Les colònies d’Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5) seran els dies 29 i 30 d’abril a Eurostage
(Arenys de Mar)

FESTIUS, DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ I VACANCES
Són festius: 12 d'octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre, i 21 de maig.
Dies de lliure disposició: 2 de novembre, 7 de desembre,4 de març..
Vacances de Nadal: Del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa: Del 13 d’abril al 22 d'abril, ambdós inclosos.
El curs s’acabarà el divendres 21 de juny.

JORNADA INTENSIVA
22 de desembre: hi haurà servei d’acollida fins a les 17 hores.
L’AFA organitza diferents activitats de les quals us informaran oportunament.
Horari: de 9h a 13h (fins a les 15h per als qui es queden a dinar)

MATERIAL QUE CAL TENIR A L'ESCOLA



Bata: Es portarà a rentar els divendres. Ha de tenir una veta llarga per poder-la penjar i
el nom en un lloc visible. Demanem que sigui sense botons.

NOM



Got de plàstic: ha de portar el nom escrit amb tinta permanent. Porteu-ne un amb nansa
perquè és més fàcil de penjar.



Recanvi de roba: una muda completa dins d’una bossa de roba i que es revisarà amb
els canvis d'estacions.
Una bossa de plàstic per posar-hi la roba que s’hagi mullat
Tot marcat amb el nom.

 Calçat per fer dansa (a partir de gener, no el compreu encara): sabatilles negres de
goma (toves) dins d'una bossa petita de roba, tot amb el nom en un lloc visible.

NOM
Si el nen o la nena es queda a dinar:


Un pitet amb goma dins d'una bossa de roba. Es canviarà dimecres i divendres. Tot
marcat amb nom i cognom.

NOM




NOM

Els nens i les nenes faran la migdiada en uns llitets que porten un llençol ajustable (el
proporcionarà l’escola). Aquest llençol es donarà cada divendres perquè el renteu.
Manta petita que fa falta portar quan comenci el fred. Marqueu-la amb el nom.

NOM

Material que cal tenir a casa


Equip de psicomotricitat
Equip de l'escola: pantaló curt blau marí, samarreta groga. Per a l'hivern, a més a més,
xandall. Tot ha d'estar marcat amb el nom.
Calçat: Sabatilles esportives.
Els nens i nenes vénen amb l’equip posat des de casa, ja us direm el dia de la setmana
que faran aquesta activitat.




Els pantalons, tant els curts com els de xandall, poden ser del model que vulgueu.
L’AFA farà la venda de samarretes a primers de curs. Quan les tinguin a punt ja us
avisaran

Per portar cada dia



Motxilla de roba, flexible, d'obertura amb goma, amb una nansa llarga per penjar-la i amb
el nom en un lloc visible. Compreu-la prou gran com perquè hi càpiga tot el material.

NOM



TOT HA D'ANAR MARCAT AMB EL NOM I EL COGNOM . LES BATES, JAQUETES,
ANORACS I ABRICS HAN DE PORTAR UNA VETA LLARGA PER PODER PENJARLOS BÉ AL PENJADOR

SERVEIS D'ESCOLA ORGANITZATS PER L'AFA

Acollida:

Durant tot el curs, per a les famílies que necessitin aquest servei, l'AFA l'ofereix amb el
següent horari:
Matí: de 8 a 9h L’entrada és fins a les 8:45h per la porta de baix.
Tarda: de 16h a 18’15 h. de la tarda. La recollida serà per la porta de baix
(carrer Sant Cugat).

Menjador-Migdia:



Els menús els anireu rebent al començament de cada mes.




Del temps de migdia se’n fan càrrec l’ empresa Natural Cuina
Si algú que es queda a dinar habitualment un dia no ho fa, cal avisar a primera hora del
matí.



Si un/a nen/a que no fa ús fixa del servei de menjador es queda a dinar algun dia, caldrà
que ompliu una butlleta que trobareu a la consergeria.



Tots els nens d’Educació Infantil han de portar un pitet amb goma dins d'una bossa que
es canviarà dimecres i divendres. PORTEU-HO TOT MARCAT AMB NOM I COGNOM.

Règim:

Si un nen/a ha de fer règim, cal que es demani omplint el full que es facilita a l’entrada,
portant una tarja o bé trucant per telèfon i especificant el tipus de règim. Els règims es
faran un mínim de dos dies. Si hi ha intolerància per algun aliment, caldrà un justificant
mèdic, que s’ha de renovar cada any.

Material curs 2018/2019

Com ja us vam explicar, a l’escola treballem amb el projecte de socialització de
llibres. La quota d’Educació Infantil serveix també per a la compra de material
manipulatiu.

IMPORTANT: Només heu de portar el material personal que consta a la llista.

Preu per a tots els cursos:

60 euros per alumne/a.

Gràcies per la vostra col·laboració!

MATERIAL PERSONAL


2 fotografies mida carnet



1 fotografia mida 10x15 (aproximadament). Podeu ampliar-la des d’un arxiu, ferne una fotocòpia, etc.



1 paquet gran de tovalloletes humides



1 paquet de tovalloletes WC



1 capsa gran de mocadors de paper

PER A L’ESMORZAR
Una carmanyola amb el nom escrit amb tinta permanent tant a la tapa com al recipient

BON ESTIU!!!

