
COMENCEM   P3    

A    L’ESCOLA  

«ELS PINS» 



 

  

 

 

 

1 - PRESENTACIÓ  

2 – INFORMACIÓ MENJADOR 

3 – INFORMACIÓ AMPA 

4 - EXPLICACIÓ FORMACIÓ DE GRUPS 

5 - PROCÉS D’ADAPTACIÓ 

6 - MATERIAL QUE CAL PORTAR 

7 - INFORMACIÓ  D’HÀBITS I NORMES 

8 - TORN OBERT DE PARAULA 

ORDRE DEL DIA 



PRESENTACIÓ  DE  LES  TUTORES  I  MESTRES 

Tutora  P - 3 A . . . . . . . . . .  Elena Gómez 

Tutora  P - 3 B . . . . . . . . . .  Maria Valero 

TEI . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ester Jiménez 

Coordinadora D’Educ. Infantil . . . Sonia Moreno 

Coordinadora LIC . . . . . . . . . . Marta Amigo 



«Their own undestanding comes through hands and eyes and 
ears. The physical world is dominant at all times» 

Short 
attention 
spans 

Lot of 
physical 
energy 

Linked to 
their 

surroundings 

Interested 
in the 
Physical and 
the tangible 

Can I go to the 
toilet, please? 



FORMACIÓ  DELS  GRUPS 

Per tal de fer una agrupació el més 
equilibrada possible tenim en 
compte una sèrie de criteris molt 
variats i la informació rebuda tant per 
part de les famílies com de les llars 
d’infants. 



Aquests criteris estan molt lligats a 
l’edat, les característiques i el moment 
maduratiu de cada nen/a: 

Data de naixement 
Sexe 
Necessitats Educatives Especials (si cal) 
Escolarització prèvia 
Llengua d’ús habitual 
Característiques individuals (control 
d’esfínters, llenguatge, hàbits d’autonomia, 
etc...) 

Altres 
 



PROCÉS  D’ADAPTACIÓ 

Aquests tipus d’agrupament d’alumnes pretén donar una 
atenció més personalitzada i adequada a cada nen/a en 
aquests primers dies d’escola. No sempre és fàcil separar-se 
de la família i quedar-se tranquil/·la en un ambient 
desconegut. És en aquest sentit que des de l’escola intentem 
donar una resposta ajustada a les necessitats que es 
produeixen en aquests primers dies. 
 



Per una banda reduïm el grup d’alumnes per atendre, 
ampliem els reforços a les aules de P-3 durant aquest 
període d’adaptació (dues mestres a l’aula durant les 
primeres setmanes més les monitores de menjador que 
tindran durant el curs) i adeqüem progressivament l’horari 
escolar d’aquests nens i nenes (tres dies reduïm el període 
de temps d’estada al centre). 
Totes aquestes mesures aniran en benefici dels vostres 
fills/es per tal d’aconseguir una entrada a l’escola el més 
agradable possible. 
  



  DILLUNS 10 
DIMECRES 

12 
DIJOUS 13 

DIVENDRE

S  14 

 

9:00 - 

10:30h 

 

Entrevista 

individual a 

l’hora 

concertada 

 

 

TORN 1 

 

 

TORN 1 

 

 

TORN 1 

  

11:00 – 

12:30h 

 

Entrevista 

individual a 

l’hora 

concertada 

 

 

TORN 2 

 

 

TORN 2 

 

 

TORN 2 

  

15:00- 

16:30h 

 

Entrevista 

individual a 

l’hora 

concertada 

 

Entrevista 

individual a 

l’hora 

concertada 

 

Entrevista 

individual a 

l’hora 

concertada 



  MATERIAL  QUE  CAL  PORTAR 

El primer dia d’escola (dimecres 12): 

• Bossa  amb dues mudes de recanvi 
(calces - calçotets, mitjons, 
pantalons, samarreta, sabates TOT 
MARCAT AMB EL NOM) 

• Got de plàstic amb el NOM . 
• Bata o samarreta vella per plàstica  

amb el NOM. 
• Caixa de mocadors de paper. 
• Paquet tovalloletes humides 
 



  MATERIAL  QUE  CAL  PORTAR 

Per dilluns 17: 

• Bosseta d’esmorzar marcada amb 
el NOM. 

• Tovalló de roba amb el NOM. 
• Bossa de menjador amb llençol 

de dalt  i un pitet amb goma 
marcat amb el NOM. 

 
 



HÀBITS  I  NORMES 

Hi ha una sèrie d’aspectes que cal que tingueu en 
compte de cara a l’inici del curs: 
 
Els nens/es no portaran bolquer, ni xumets, ni 
biberons, etc. 
 



HÀBITS  I  NORMES 

És important que els 
nens/es s’acostumin a 
caminar de cara a les 
sortides que realitzarem al 
llarg del curs, per tant 
recomanem que 
s’acostumin a no fer servir 
els cotxets. 
 

Els nens i nenes s’han de moure 
amb una certa autonomia i per 
tant eviteu vestir-los amb 
robes que els limitin (petos, 
texans amb botons difícils de 
cordar, cinturons i tirants). Les 
sabates amb velcro. 
 



HÀBITS  I  NORMES 

Pel que fa a l’esmorzar, eviteu les pastes i dolços 
industrials  així com els cacaolats, sucs, iogurts i 
tot tipus de brics i líquids. Cal ser realistes i 
adequar la ració d’esmorzar a allò que el nen/a es 
pugui menjar. Recomanem l’ús d’un embolcall 
sostenible (carmanyola, boc & roll, etc...) 
 



BENVINGUTS    
I 

BENVINGUDES 


