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COMENCEM EL CURS! 

 

 

Formalitzada la matrícula dels vostres fills i filles, us fem coneixedors d’algunes coses 

pràctiques que us poden anar bé de saber per a començar el proper curs: 

1. Calendari d’inici i horari del centre. 

2. Telèfons 

3. Reunions i entrevistes 

4. Informes i àlbums.  

5. L’adaptació: grups, torns i dies. 

6. Llistat de coses a portar. 

7. Material. 

8. La vida diària a l’escola. 

9. Menjador 

10. Participació de les famílies.  

1. Calendari d’inici i horari del centre 

El calendari escolar és el que determina el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat. L’inici de curs serà el dia 12 de setembre de 2018 i acabarà el 21 de 

juny de 2019. 

Horari lectiu 

- Matins: de 9:00h a 12:30h  

- Tardes: de 15:00h a 16:30h  

Servei d’acollida i menjador escolar 

Totes les famílies que ho necessiteu podeu fer ús del servei d’acollida matinal i de 

menjador. Els horaris són els següents:  

- Acollida: de 8:00h a 9:00h. 

- Menjador: de 12:30h a 15:00h. 



2. Telèfons  

Per a qualsevol dubte que tingueu, podeu contactar amb l’Escola mitjançant les 

següents vies: 

- Telèfon fixe: 93 574 31 83  

- Telèfon mòbil: 673 82 09 62 

3. Reunions i entrevistes 

Durant el mes de setembre es realitzaran entrevistes personals amb cada família per 

tal de tenir la primera presa de contacte entre la tutora i la família. També es 

realitzaran cada cop que les tutores o les famílies ho demanin, dins l’horari establert. 

Durant el mes d’octubre es realitzarà una reunió general de pares i mares per 

informar sobre els aspectes del curs.  

4. Informes i àlbums 

Es lliuraran dos informes per escrits acompanyats de l’àlbum de feines, un a finals 

de gener i l’altre a finals de curs.  

5. L’adaptació: Torns i dies 

L’adaptació es durà a terme els dies 12, 13 i 14 de setembre, l’inici de l’escola amb 

horari complert serà a partir del dia 17 de setembre. 

L’entrada a l’escola dels infants de 3 anys significa un canvi per a tots els membres 

de la unitat familiar i sovint es genera un espai d’incertesa i inseguretat. Els nens i 

nenes tenen per davant tota una incògnita per descobrir: espais nous i persones 

desconegudes.  

Cada nen o nena necessita el seu temps, la durada pot variar d'uns a altres. Alguns 

s'hi trobaran bé de seguida, a d'altres els hi costarà més i pot durar unes setmanes. 

En el moment de l’acomiadament convé que els pares avisin sempre als seus fills 

quan se’n van, no marxar mai d’amagat.  

Hem preparat un pla d’adaptació per facilitar aquest procés. El dia 12 les famílies 

estaran a l’escola acompanyant el seu fill/a durant l’hora i mitja del torn d’adaptació 

corresponent. El dia 13 les famílies entraran a l’aula amb els seus fills/es i passada 



una estona, s’acomiadaran per venir a buscar-los al final del torn. El dia 14 les 

famílies s’acomiadaran dels infants a la porta de l’aula i els vindran a recollir en 

finalitzar el torn.  

Recordeu que els torns d’adaptació són de 9:00h  a 10:30h i d’11:00h a 12:30h.  

A partir del 17 de setembre els nens i nenes faran tota la jornada escolar: de 9:00 a 

12:30 hores i de 15:00 a 16:30 hores. Des d’aquest dia ja podran fer ús del servei de 

menjador.  

El primer dia d’adaptació heu de portar: 

- Un àlbum amb algunes fotografies on apareguin l’alumne i persones del seu 

entorn proper. 

- Cada nen/a pot portar a l’escola una joguina, un llibre, un ninot o alguna cosa que 

s’estimi especialment, si això li pot fer de pont afectiu els primers dies.  

6. Llistat de coses que cal portar 

A partir del dia 15 de setembre heu de portar: 

- Samarreta o bata amb beta (cosida al coll, d’uns 20 cm) pels moments que es 

poden embrutar.  

- Bossa de roba amb muda complerta i calçat.  

- Capsa de mocadors de paper.  

- Paquet de tovalloletes humides.  

- Got de plàstic, amb el nom marcat amb retolador permanent.  

- Carmanyola de plàstic amb l’esmorzar (sense embolicar) 

- Tovalló de roba, per a l’esmorzar. 

- Una motxilla petita i sense rodes (millor que sigui de roba), que es pugui penjar.  

Els nens i nenes han de venir amb roba còmoda, que ells mateixos es puguin posar i 

treure amb facilitat. Recomanen l'ús de pantalons amb goma i sabates o 

sabatilles d’esport amb velcro. Si eviteu que portin calçat amb cordons, pantalons 

amb peto, cinturons... ajudareu considerablement a fomentar l'autonomia dels 

vostres fills o filles.  

És molt important que tot estigui marcat amb el nom i primer cognom amb lletra 

majúscula. Les jaquetes i abrics han de portar una beta llarga (d'uns 20 cm) 



D'aquesta manera les podran penjar, evitant que es perdin o quedin per terra i 

ajudareu a mantenir l'espai dels penjadors net i endreçat. 

7. Material 

A l’escola utilitzem dos tipus de material, el socialitzat i el fungible.  El pagament del 

material es comunicarà al mes de setembre i es podrà pagar en dos terminis.  

8. La vida diària a l’escola 

Entrades i sortides 

Podeu acompanyar i recollir els vostres fills o filles a la classe. En cas que la 

persona que vingui a recollir-lo no sigui l'habitual, s'ha de comunicar a les tutores o 

trucar per telèfon. 

Un hàbit molt important és el de la puntualitat. Els adults som els responsables en 

aquestes edats d'arribar a l'hora. Per això us demanem que us en responsabilitzeu, 

d'aquesta manera podrem iniciar les activitats de benvinguda i acolliment amb tot el 

grup. També és molt important ser puntuals a l’hora de sortida, per tal d’evitar el 

sentiment d’abandonament que experimenta l’infant.  

Esmorzars  

És important que l'infant esmorzi a casa abans de sortir i que no vingui a l'escola en 

dejú. A mig matí dedicarem un temps a esmorzar. És convenient que aquest 

esmorzar sigui saludable, com ara un entrepà petit, cereals o fruita ja pelada. No es 

poden portar sucs ni làctics. Tingueu en compte la quantitat, ja que després arriba 

l'hora de dinar i potser no tindran gana. 

L'esmorzar haurà de venir dins d'una carmanyola de fàcil obertura, amb el nom 

marcat.  

Sortides escolars 

Al llarg del curs es realitzaran sortides i visites lligades al procés d'ensenyament - 

aprenentatge que vivim a l'escola. Donem molta importància a les sortides perquè 

considerem que són activitats imprescindibles per a la formació global dels infants.  

Les sortides previstes es comunicaran amb antelació i s'informarà sobre el contingut. 



Malalties  

Quan el vostre fill o la vostra filla presenti símptomes de malaltia (conjuntivitis, febre, 

diarrea, erupcions a la pell,...) o polls no pot venir a l'escola per a evitar el contagi a 

altres companys/es. És important que sempre que els infants no puguin venir a 

l'escola per malaltia o per algun altre motiu, truqueu a l'escola, així podrem avisar a 

les tutores i als serveis de menjador i acollida.  

Quan els infants hagin de prendre medicaments, heu d'intentar que les preses no 

coincideixin dins l’horari escolar. Si això no fos possible, heu de portar la recepta del 

metge i la indicació per escrit amb el nom, dia, hora i dosi. Tanmateix haureu de 

signar una autorització d’administració de medicaments. S’ha de donar directament a 

la mestra o la monitora d'acollida, mai deixar-ho a la motxilla. 

9. Menjador 

Els nens i nenes que facin ús del servei de menjador han de portar el següent 

material: 

- Llençol de sota, ajustable per a llit de 80cm (dins d’una bossa) 

- Bata de menjador (opcional) 

- Paquet de tovalloletes humides marcat amb el nom. 

10. Participació de les famílies 

L'escola ha de ser un espai per a totes les persones implicades en l'educació 

d'aquests infants on tothom puguem aportar alguna cosa i gaudir-ne, per això us 

animem a formar part de l'AMPA, del Consell Escolar, de les diferents comissions 

que s'organitzaran i de les activitats que van sorgint de la dinàmica de l'aula (festes, 

projectes,...) 

 

Us donem la benvinguda a l’escola Els Aigüerols. 

Per a qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició. 

 

Atentament, 

Equip de mestres. 

Santa Perpètua de Mogoda, 28 de juny de 2018. 


