
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS DE CLASSE D'UN DIA 
- Saludar, posar i treure la bata i/o abric, cordar i descordar els botons i deixar 

les coses al seu lloc. 

- Rutines: passar llista, mirar el temps i els/les nens/es que van al menjador. El 

dilluns fem canvi d’encarregats ,programem la setmana i fem conversa. 

- Treball de classe, tant oral com escrit. Es fan agrupaments i/o suports de llengua, 

matemàtiques, anglès i informàtica.  Es potencien hàbits de treball com: escoltar, 

demanar la paraula, seure correctament, parlar amb un to de veu adequat... 

- Hàbits: Anar al lavabo, rentar-se les mans, i  agafar  l'esmorzar, parlar del què 

portem, esmorzar, recollir les bosses i guardar-les al seu lloc. Si no s'acaba 

l'esmorzar es torna a la bosseta. Es treballa el reciclatge de les deixalles. 

- Anar al pati. 

- Hàbits: Rentar les mans , beure aigua i relaxació. 

- Treball de classe. 

- Recollir i acomiadar-se. 

- Acollida de 12h. a 13h. 

- A la tarda fem el mateix exceptuant la sortida al pati. 
 

QUÈ CAL PORTAR A L'ESCOLA CADA SETMANA 
- La bata de quadrets amb: goma al puny,  una beta llarga per penjar i el nom marcat. 

-  Ampolleta d’aigua reutilitzable, tipus cantimplora, amb el nom  

- El tovalló per esmorzar amb el nom ( no tovalloleta). 

-  Motxilla petita ( no de rodes) per l'esmorzar i l’aigua amb el nom marcat. 

    Cada nen/a ha de portar: 

- 2 paquet de tovalloletes humides. 

- 2 capsa de mocadors de paper. 

-    Es  pot portar una jaqueta vella per l’hora del pati (marcada amb el nom) 

-    El xandall de l’escola (marcat amb el nom) i vambes (els dies de psicomotricitat) 

- Uns mitjons antilliscants, que es quedaran a la classe (marcats amb el nom) 

 

   ESMORZARS SALUDABLES 
Recomanem que esmorzin bé a casa abans de sortir. 

- Portar un entrepà petit adequat a la gana de l’infant o una fruita en una 

carmanyola de plàstic.   La fruita s'ha de portar pelada, si cal.   No es poden  

portar ni sucs, ni làctics ( petit suisse, iogurt, actimel, etc..) 

- No es pot portar paper de plata 

- El divendres portar NOMÉS FRUITA per esmorzar. 

 

 

INFORMACIÓ  

D’EDUCACIÓ 

INFANTIL 

VOLEM FAMÍLIES 

INFORMADES I 

NO PREOCUPADES 



SANTS I ANIVERSARIS: 

- Es pot portar: coca amb xocolata o coc ràpid. 

- Si no vol portar esmorzar es pot portar un joc o un conte per la classe. 

- No portar llaminadures. Si en porten es retornaran a la família.  

- No es poden portar sucs ni batuts. 

- Es posarà la corona als nens/es encara que no portin res a l'escola, si els pares 

no diuen el contrari 

- Avisar a la mestra dos o tres dies abans 

- Només es celebra una cosa (sant o aniversari)  

- No és obligatori celebrar-ho 

 

RELACIÓ FAMÍLIA/ESCOLA 
- Quan la mestra vol informar d'una incidència, ho farà directament a les sortides o 

amb l’agenda (P5) 

- Cal mirar sempre els papers i les notes que el/la nen/a porta dins la motxilla. Si 

teniu qualsevol dubte preguntar sempre a les mestres de Parvulari. 

- Davant de qualsevol incidència preguntar sempre a la tutora. 

- És important treballar els hàbits d'autonomia a casa. 

- Cal buscar l'estona d'escoltar i parlar amb els vostres fills/es. 

- Valorar el que es fa a l'escola. 

- El nen/a està aprenent sempre. Vosaltres, pares, també podeu ajudar en les 

situacions quotidianes. 

- Hem d'intentar resoldre els conflictes cívicament, parlant i posant-nos d'acord. 

- És molt important la coordinació escola-família perquè els pares i els mestres 

volem el millor pels nens i nenes. 

- El “NO” també educa. Cal saber posar límits a les conductes dels nostres fills/es. 

- Experiències/treball a casa: prenen les carpetes el divendres i es tornen el 

dilluns al matí. Són unes petites tasques que serveixen de recordatori del que s’ha 

fet durant la setmana. 

- Llibre Belluguet: cada setmana uns/es alumnes prenen un llibre de l’escola a casa i 

el tindran durant uns quants dies. Després el tornen a classe. 

 

ÉS MOLT IMPORTANT: 
- VENIR AMB PUNTUALITAT 

- PORTAR LES COSES QUE ES DEMANEN 

- QUE EL/LA NEN/A VAGI AL LAVABO ABANS DE VENIR A L'ESCOLA 

- QUE ELS/LES NENS/ES VINGUIN A L'ESCOLA DESCANSATS, NETS, 

PENTINTATS I AMB LA ROBA ADEQUADA A L'ACTIVITAT ESCOLAR.  

- NO PORTEU CINTURONS, PETOS I EVITEU CORDONS 

- NO ABRIGAR-LOS MASSA, A LES CLASSES HI HA CALEFACCIÓ 

- CAL REVISAR LES BATES, ELS BOTONS, LES BETES, ELS NOMS, LES AMPOLLES 

D’AIGUA… 

- ELS ABRICS I JAQUETES CAL QUE PORTIN BETA I NOM 

- RETORNAR ELS PAPERS PUNTUALMENT (si es perd el paper heu de pagar 0,50€)  

- NO PORTAR JOGUINES, NI COSES DE CASA. (es poden fer malbé,perdre o crear 

conflictes) 


