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ESCOLA MESTRE MORERA



ELS MESTRES D’INFANTIL

P3 POPS Mª ÀNGELS

P4MEDUSES MIREIA

P5 TORTUGUES MARINES LAURA

SUPORT P3 (TEI) ARACELI

REFORÇ INFANTIL ANA

EDUCACIÓ ESPECIAL ISABEL

MÚSICA i REFORÇ P3 HELENA

ANGLÈS JOSEP

PSICOMOTRICITAT PALOMA



AMPA
ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES



Quins HÀBITS m’heu d’ajudar a assolir 
al llarg dels tres anys d’infantil?



HÀBITS PERSONALS I 
D’HIGIENE

- Rentar-me sol les mans i la cara sempre que calgui

- Arremangar-me les mànigues per rentar-me les mans

- Eixugar-me bé les mans després de rentar-les

- Rentar-se les dents després de menjar (sense pasta)

- Anar sol/a al lavabo tant a fer pipí com caca

- Eixugar-me el cul

- Adonar-me que tinc mocs i mocar-me tot/a sol/a



- Despullar-me tot/a sol/a

- Vestir-me amb poca ajuda

- Posar-me i treure’m la bata, la jaqueta… 

- Cordar-me i descordar-me la roba

- Adornar-me que porto les sabates descordades i 
demanar ajuda, si cal

- Cordar-me les sabates

HÀBITS AMB LA ROBA



- Tancar la motxilla

- Endreçar les joguines i tractar-les bé

- Ajudar i col·laborar en les tasques de casa

- Endreçar i penjar la bata, la motxilla…

- Responsabilitzar-me de les meves coses

HÀBITS D’ORDRE



- Menjar sol/a

- No utilitzar biberó

- Menjar sòlid

- Menjar en un temps prudencial

- Menjar de tot i tastar coses noves

- Seure bé a taula i no aixecar-me fins que m’ho hagi 
acabat tot 

- Fer servir els coberts i fer servir el tovalló o pitet

HÀBITS D’ALIMENTACIÓ



- Dormir sol/a i al meu llit

- No utilitzar xumet

- Anar a dormir sempre a la mateixa hora 

- Quedar-me sol a l’habitació

HÀBITS A L’HORA 
D’ANAR A DORMIR



- Fer-me adonar de l’entorn que m’envolta: veure els 
números i lletres que hi ha al carrer, a les revistes...

- Explicar-me situacions de casa al meu nivell

- Situar-me i explicar-me què farem, on anirem...  

HÀBITS RELACIONALS 
i EMOCIONALS



ACTIVITATS FAMÍLIES A 
L'ESCOLA

P3 La carpeta 
viatgera El meu nom

P4 La maleta dels 
tresors

Un conte molt 
personal

P5 El conte de la 
mascota

Activitats amb les 
famílies

Cada setmana un nen o nena de la classe s'emportarà 
un conte de lectura. La setmana següent tornarà el 
conte a l'escola per deixar-lo a la biblioteca de l’aula 
durant el curs. Al final de curs tornarà a casa i serà 
seu.  



INFORMACIONS
MEDICACIÓ
- Cal l’autorització signada i la recepta del metge

- Cal posar el nom del nen/a i la dosis a la caixa del medicament

LLAMINADURES
No es poden portar llaminadures ni a l’escola ni a les sortides.

DIA DE LA FRUITA
Dimecres s’ha de portar fruita per esmorzar.

ANIVERSARIS
Celebrarem tots junts aquells aniversaris d'un mateix mes i d'una mateixa classe.
No portar ni sucs ni “cacaolats”. Ha de ser un esmorzar fàcil de repartir i 
saludable.

ROBA
Cal portar roba còmoda (xandall) i vambes amb velcro per les sessions de 
psicomotricitat i les sortides.
Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom i amb vetes. 

BATA i GOT
Cal portar la bata amb veta (serveix qualsevol, l’AMPA ven la de l’escola).
Els divendres van a casa per rentar. Dilluns tornaran a l’escola.

AGENDES
Portar-la cada dia. Cal posar “d’acord” per saber si s’han mirat les notes que 
s’escriuen. 



INFORMACIONS

INFORMES
Es donen dos al llarg del curs:
- A principis de febrer
- Al juny (amb l'àlbum del tercer trimestre)

CONTINGUTS
Els continguts treballats al llarg del trimestre, quedaran arxivats
a l'àlbum trimestral.

ENTREVISTES
Són molt importants i cal concretar-les prèviament.

COL·LABORACIÓ FAMÍLIES
La col·laboració i interès de les famílies amb l'escola, és de gran
importància: a les festes, amb els projectes de les classes, a les
sortides...



METODOLOGIA DE TREBALL i 
AGRUPAMENTS

 Racons matemàtics (3 mestres a l'aula)

 Tallers de llengua oral en petit grup (P3 i P4 / P5, 1r i 2n)

 Mig grup informàtica i mig grup psicomotricitat

 Mig grup ludoteca i mig grup ciències

 Intercanvi amb infants de l’Escola Sant Joan de la Creu (P4)

 Lectura individual i préstec de llibres (P5)

 “Portes obertes” activitats P3-P4-P5 una vegada al mes



METODOLOGIA DE TREBALL i 
AGRUPAMENTS

 Biblioteca

 Anglès (a partir de P3)

 Filosofia

 Educació emocional

 Projecte “Apadrinem un arbre de la Font Muguera”

 Projectes (nom de la classe i els que surten dels seus 
interessos)



PÀGINA WEB
escolamestremorera.cat



BON CURS!


