DOSSIER INFORMATIU PER A LES
FAMÍLIES Educació Infantil
Curs 2018-2019

C. Diputació, 112-116
08015 Barcelona
93 454 68 68
http://agora.xtec.cat/ceipdiputacio/

Benvolgudes famílies,
En primer lloc volem donar la més cordial benvinguda a totes les famílies i als seus fills/es que
s’incorporen per primera vegada a la nostra escola. A la resta de famílies us saludem i agraïm
la confiança que heu dipositat en la nostra escola com fins ara.
Estem segurs de comptar amb la col·laboració de les famílies i la seva implicació en aquelles
activitats organitzades o bé per l’escola o bé per l’AMPA. Així doncs podrem seguir tirant
endavant la feina que ens ocupa: l’educació dels vostres fills i filles. El nostre objectiu és
contribuir en el seu desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu i social.
L’equip directiu i tot el claustre ha començat aquets nou curs amb moltes ganes i il·lusió.
Esperem poder treballar conjuntament per a tirar endavant tots els projectes.

Bon curs a tothom!
Escola Diputació
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El Projecte Educatiu
Hàbits bàsics d’educació infantil: Per aprendre és necessària una actitud activa per part del
nen. En la mesura que vagi sent més autònom en els aspectes personals, serà més capaç
2

d'afrontar i resoldre satisfactòriament situacions com les de l'aprenentatge escolar.
Presentem un llistat d'hàbits bàsics d'autonomia i conductes per tal de tenir una orientació
del que cal que tingui assolit l’infant:
Personals:

D'autonomia en:

 Saludar: bon dia, adéu, hola,...

El vestir i rentar:

 Escoltar tothom sense interrompre i








respectar el torn de paraula.
Estar en silenci a estones concretes.
Demanar les coses dient “si us plau”,
saber donar les gràcies i demanar
disculpes.
Tenir cura dels estris de treball.
Seure correctament a la cadira.
Posar-se en fila en moments indicats.
Posar-se la mà davant la boca per tossir.
Iniciar-se en la puntualitat

 Aprendre a posar-se i cordar-se la bata.
 Despullar-se sol i vestir-se amb l'ajut








de l'adult.
Tenir cura de la seva roba i d'endreçarla
Anar al WC sol
Saber utilitzar el lavabo i tirar de la
cadena.
Rentar-se les mans i la cara si cal
Saber rentar-se la cara.
Aprendre a mocar-se amb l'ajut de
l'adult.
Cordar i descordar botons.

De treball:

El joc:

 Respectar el material, compartir-lo i

 Agafar les joguines i endreçar-les al seu

saber guardar cada cosa en el seu lloc.
 Acabar la feina començada amb interès.
 Ésser polit en la presentació dels fulls
treballats.
 Ser constant en les activitats que
requereixen un esforç
Socials:
 Esforçar-se per seguir les normes.

lloc.
 Aprendre a participar en els jocs dels
companys.
 Aprendre a jugar de manera autònoma.

El treball:
 Demanar ajuda quan la necessiti.

 Començar a tenir iniciativa pròpia.

 Respectar els companys, evitant

 Seguir dues consignes a l'hora.



 Aprendre a triar i a valorar la feina que





barallar-se
Parlar amb el to de veu correcta i sense
dir paraules grolleres.
Aprendre el valor de la sinceritat, tot
evitant dir mentides
Saber tornar el que li han deixat i
compartir el material i les joguines.
Valorar el silenci: no fer soroll, tancar
les portes sense cops.

 Participar en treballs de grup.

fa.

Les sortides:
 Saber jugar a l'aire lliure.

 Respectar les normes d'anar pel carrer.
 Respectar les normes dels mitjans de

transport.
 Saber organitzar-se el menjar en les
sortides.
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L'Avaluació
L'avaluació a l'educació infantil és contínua i global, és a dir, que es té en compte el progrés i
l'evolució dels vostres fills/es en el conjunt de totes les àrees i al llarg de cada curs.
Durant el primer trimestre rebreu un informe d’adaptació per part del tutor o tutora,
aquest informe No s’ha de retornar a l’escola.
Durant el segon i tercer trimestre rebreu un altre informe on hi haurà els resultats de cada
àrea i les observacions sobre el seguiment educatiu dels vostres fills/es. La data prevista de
lliurament dels informes serà:
9 de novembre: informe d’adaptació
22 de febrer: primer informe
21 de juny: segon informe
Valorarem també l’evolució del nen-a en:
- Hàbits d’autonomia, socials i conductuals.
- Coneixement i domini del cos.
- Maduració afectiva i emocional.
- Relació amb l’entorn.
- Expressió plàstica i corporal

Normes de convivència
El bon funcionament de l'escola depèn de l'esforç de tothom, per això tots hem de procurar
complir aquelles normes que faciliten la convivència i el respecte mutu. Això farà que tots ens
hi trobem a gust i com si fos casa nostra.
La puntualitat i l'entrada a l'escola


Els alumnes de P3 pujaran acompanyats, procurant que la seva estança a la planta sigui
la més breu possible.



Els alumnes de P4 i P5 pugen sols a les aules. Si la família ha de donar algun encàrrec ho
farà per escrit mitjançant l'agenda.



Els pares o acompanyants circularan sempre per la dreta i així es deixa passar les
persones que vulguin baixar.
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Si un alumne arriba tard a l'escola es justificarà els motius mitjançant l’agenda.

La sortida de l'escola


L’alumnat d’educació infantil es recull a l'aula, per un familiar o pel monitoratge de la
seva activitat extraescolar.



Si després de finalitzar les classes no venen a buscar l’infant el tutor/a l’acompanyarà
al servei de guarderia que caldrà abonar.



Si ha de venir a buscar al nen/a una altra persona que no ve habitualment, els pares ho
han de notificar al tutor mitjançant l'agenda posant el DNI de la persona que el ve a
recollir.



Cal tenir cura de no deixar a classe allò que pugui necessitar ja que retornant a les
aules es perjudica al servei de neteja o les activitats extraescolars.

Les absències i permisos


Si preveieu que el vostre fill/a ha de faltar a l'escola, ho notificareu el dia abans amb
un escrit a la agenda.



Si preveieu que un dia el vostre fill/a ha de sortir de l'escola durant l'horari escolar
per un assumpte particular (anar al metge, etc...) cal que porti autorització escrita a
l'agenda.



Si un dia no puc fer psicomotricitat i/o natació caldrà que porti un justificant a
l’agenda ; però si la situació ha de perllongar-ne més dies, i és per motius mèdics, es
recomana portar un justificant mèdic.

Aspecte personal i normes sanitàries


Els alumnes han d'assistir a l'escola nets i correctament vestits.



En el cas de que un infant tingui algun tipus d'infecció contagiosa, les famílies evitaran
portar-li a l'escola i en el moment de reincorporar-se portarà un justificant del metge
indicant la seva curació.



Si es detecta presència de llémenes en els cabells s'avisarà a la família i, per tal de
reintegrar-se a l'aula, caldrà haver realitzat el tractament de manera adient i eficaç.
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(http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de
_la_a_a_la_z/p/polls/FULL-POLLS.pdf).


Si un nen/a ha de prendre un medicament en el temps de menjador, els medicaments
que es portin han d'estar degudament marcats amb el nom i l'horari de prendre'ls. Cal
deixar-los a recepció, amb la recepta mèdica i l'autorització (veure model al web de
l'escola). Només s'administraran medicaments a l'hora de menjador. No es poden pujar
medicaments a l'aula.



Al·lèrgies o malalties. Informeu al tutor/a de qualsevol al·lèrgia per tal d’actualitzar
la base de dades de l’escola. Així com, de qualsevol malaltia greu (amb l’informe mèdic
corresponent) per tal de poder tenir cura de l’infant en la mida que ens pertoqui.

Les relacions escola-família


És important que al llarg del curs els pares parleu amb els tutors/es dins l'horari
establert per aquestes visites.



Si voleu transmetre algun encàrrec al professorat cal que feu servir l'agenda o us
dirigiu al Sr. conserge que el farà arribar. Així mateix els mestres faran servir
l'agenda per notificar a les famílies incidències personals.

Les sortides escolars i les colònies


Per a les sortides escolars és imprescindible portar l'autorització corresponent amb la
signatura del pare/mare o tutor legal dins la data assenyalada; sense aquesta
autorització no es podrà realitzar la sortida de l'escola.



Cal retornar l'autorització dins dels terminis fixats en el mateix full. L'incompliment
d'aquesta norma significa no realitzar la sortida.



Pagaments de les sortides: Aquest curs 2018-19 posem en funcionament TPV escola,
una aplicació de la gestió eficient dels pagaments escolars i comunicació amb famílies.
TPV Escola és un sistema ideat per fer més còmodes els pagaments escolars a les
famílies i simplificar la gestió i el control per part de les escoles i/o ampes.
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El material i equipament


Es porta bata fins a segon de primària.



Els dies de psicomotricitat cal portar roba d'esport i calçat esportiu.



A P3 i P4 NO ha de portar joguines ni jocs electrònics a l'escola, en cas contrari el
professorat els podrà retirar.



A P5 poden portar joguines petites (cotxes, cromos, nines petites...) però només per jugar
a l'hora del pati sota la seva responsabilitat. En cap cas es pot portar pilotes.



Tampoc es poden portar llaminadures.



Equip Psicomotricitat:

-Samarreta, mitjons , xandall, bambes de velcro i sola blanca.
Si hi ha algun motiu prou important perquè l'alumne no faci Psicomotricitat cal notificar-ho
per escrit al/la mestre/a.

Les actuacions en cas d'accident


Si un dia un nen/a té un accident a l'escola que requereix una simple i petita cura aquesta
es farà a la mateixa escola.



Si per les característiques de l'accident el professorat preveu que cal una visita al metge i
NO és d'una urgència immediata, telefonaran a la família per tal que sigui aquesta qui
l'acompanyi . Si no es pot localitzar cap familiar es trucarà al 112 i se seguiran les seves
instruccions informant posteriorment a la família.



El tutor/a informarà de les circumstàncies de l'accident i de les mesures adoptades.

Les festes


A l'escola es celebra les festes tradicionals i les festes pròpies de l'escola.



Celebrarem els aniversaris a l’aula de manera lúdica, fent que aquell dia sigui especial
per a cada infant. No es poden portar llaminadures, ni obsequis, ni repartir targetes de
festes particulars d'aniversari dins l'escola.
Atès que cada vegada són més les al·lèrgies alimentàries de l’alumnat,
pastissos ni cap altre producte alimentari per a les celebracions d’aniversaris.
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no es porta

Informacions generals
Calendari escolar del curs 2018-2019
12 de setembre de 2018

Inici del curs escolar

24 de setembre de 2018

Festa local (La Mercè)

12 d’octubre de 2018

Festa del Pilar

1 de novembre de 2018

Festa de Tots Sants

2 de novembre de 2018

Festa lliure disposició

6 de desembre de 2018

Festa de La Constitució́

7 de desembre de 2018

Festa lliure disposició

21 de desembre de 2018

Últim dia del 1r trimestre

4 de març de 2019

Festa lliure disposició́

10 de juny de 2019

Segona Pasqua

22 de desembre a 7 de gener, ambdós inclosos

Vacances de Nadal

13 al 22 d’abril, ambdós inclosos

Vacances de Pasqua

Jornada continua de classe: 21 de desembre de 2018 / 11 al 21 de juny de 2019
El curs acaba el 21 de juny de 2019

HORARI
L’horari d’Educació Infanti i Primària és de 9 h. a 12’30 h. al matí, i de 15 h a 16’30 h a la
tarda. El dia 21 de desembre de 2018, el 21 de juny de 2019 l’horari escolar serà de
jornada intensiva, de 9 a 13 hores.

Menjador
L’ AMPA és responsable del servei de menjador i aquest curs tenim una nova empresa, amb
l’objectiu de millorar la qualitat d’elaboració del menú. Aquesta empresa és ECOARRELS. La
Comissió de Menjador fa el seguiment del servei de menjador. El preu mensual del menú és de
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108€ per l’alumnat fix i de 6,50€ pels esporàdics.
Els menús estan anticipadament al web de l’escola per a informació de tothom, i combinen una
dieta equilibrada i variada: verdura, pasta, llegum, carn, peix, pollastre, fruita, etc. Advertim
que el menjar no es dóna triturat, per això demanem als pares que també ho facin quan el
nen mengi a casa.
Durant el curs, es comunicarà per escrit l'actitud del nen al menjador mitjançant informes.
Malgrat tot, si hi ha alguna incidència o problema concret important, es notificarà
puntualment a les famílies.
Si l'alumne es queda al menjador només algun dia o se li ha de fer una dieta especial, cal
informar a la professora , mitjançant l’agenda.
Els nens que tinguin al·lèrgia o intolerància a algun aliment cal comunicar-ho a l’escola amb el
corresponent certificat mèdic. Si aquesta intolerància ha estat “superada” també cal avisarho per escrit.

Extraescolars
Com cada any l’AMPA fa una oferta molt variada d’activitats extraescolars. Les activitats
extraescolars comencen a l’octubre.

Contactes famílies escola
Correus i telèfons actualitzats: Les circulars s’enviaran per correu electrònic (excepte les
que s’hagin de retornar signades). Les famílies que ho necessitin podran demanar-ne una còpia
a consergeria. Cal que ens mantingueu informats dels canvis dels correus i telèfons.
- Entrevistes: Per tal d'una millor planificació de les entrevistes es prega demanar-les amb
antelació.
Mestres

Dimecres de 12:45h a 13:45h.

Administrativa

Dilluns a divendres de 8:30h a 12:30h

Directora i Cap d'Estudis

Dimarts 9:00h a 10:00h, sol·liciteu hores convingudes

Activitats i sortides
9



Per a les sortides escolars és imprescindible portar l'autorització corresponent amb la
signatura del pare/mare o tutor legal dins la data assenyalada; sense aquesta autorització
l’alumne no podrà realitzar la sortida de l'escola.



Cal retornar l'autorització dins dels terminis fixats en el mateix full. L’ incompliment
d'aquesta norma pot significar que l’alumne no pugui realitzar la sortida.



Aquest any es proposen, de moment, les següents activitats:
INFANTIL

SORTIDA

PRIMER TRIMESTRE CosmoCaixa: Clik (P5)

SEGON TRIMESTRE

DIA

DURADA

6/11/18

Matí

CosmoCaixa: Toca Toca (P4)

8/11/18

Matí

Teatre L’estaquirot

11/01/19

Escola

La Pedrera

7/02/19

Matí

Fundació Joan Miró

12/03/19

Matí

COLÒNIES

25-26/04

TERCER TRIMESTRE P3 Can Rabassa (Vilanova del Vallés)
P4 El Ramió (Fogars de la Selva)
P5 Els Clapers (Santa Maria d'Oló)
Joc Perdut. (P5)
30/04/19 Matí
CRAM: un animal a la platja (P4) 9/05/19 Tot el dia
Can Rigol (P3)

15/05/19
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Tot el dia

