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ENTRADES I SORTIDES 
 
Totes les entrades i sortides seran sempre per la porta del carrer la Font. 
Cal que ens aviseu abans, si ha de venir a recollir el vostre fill\a, alguna 
persona diferent de l’habitual. 
 
Si us plau, respecteu els horaris  i sigueu puntuals. 
 
Els infants han d’habituar-se a pujar sols a les classes cal doncs que des de 
casa els ajudeu a ser autònoms i els ensenyeu a posar-se la bata i la jaqueta 
tots sols.  
Si ens heu de donar alguna informació puntual, us preguem que ho feu amb 
una nota per escrit, i si cal ho comenteu a la monitora que hi ha a l’escala 
d’entrada. 
Totes les pertinences dels nens/es han d’estar marcades amb el nom i 
cognom, i les bates i jaquetes han de tenir veta. Comproveu que la veta sigui 
prou llarga per poder-la penjar  bé al penjador. 
 
Segons la normativa en cas de retard en la recollida de l’alumnat, un cop 
passat un temps prudencial sense localitzar ningú de la família cal avisar a la 
policia, per tant procureu ser puntuals. 
 
 
ESMORZARS 
 
L’esmorzar és l’àpat principal del dia. Recomanem que es faci a casa. En cas 
que els infants hagin d’esmorzar una mica a l’escola, ho faran al pati i, per tant, 
no poden portar sucs, iogurts... 
Recordeu que a l’escola treballem la recollida selectiva de residus i que 
conscienciem els nens perquè evitin l’ús de paper de plata i plàstic. 
Agraïm molt que els pares poseu l’esmorzar en carmanyoles 
El Projecte Educatiu de Centre prohibeix menjar llaminadures a l’escola. Per 
això us recordem que, en els aniversaris, el millor que podeu fer és portar una 
joguina o un conte per a la classe, en el cas que vulgueu portar alguna cosa. 
 
 
 
 



 
HIGIENE 
 
Els lavabos estan dins de l’aula però els alumnes  han d’anar sols. Per tant, cal 
que portin roba còmoda i que evitin petos, tirants, etc. És convenient que a 
casa practiqueu amb ells com cordar-se, descordar-se, eixugar-se el cul... 
 
Cal portar una capsa de mocadors de paper, un paquet de tovalloletes humides 
i una ampolla de plàstic petita o bé una cantimplora per beure aigua. 
 
COL.LABORACIÓ 
 
Quan treballem un tema, els nens s’han d’acostumar a portar coses de casa 
sense que faci falta donar-los una nota escrita.  
No es poden portar coses que no facin referència al tema que treballem. 
 
PISCINA 
 
Cal portar xancletes, tovallola, banyador i “gorro”. 
Hi anirem els dimecres al matí de les 10.00h a les 11.45h. 
Dates: 17-24-31 d’octubre,7-14 de novembre. 
L’ últim dia podreu venir a veure els nens dins de la piscina. 
 
SORTIDES I EXCURSIONS 
 
Vilafranca: Fira de Santa Llúcia, Fira del Gall i Sant  Jordi. 
 
Mancomunitat: 11 al 15 de març 
 
Teatre : La rateta que escombrava l’escaleta. 9 de Gener del 2019 a les 11h  a 
l’Auditori. 
Teatre en Anglès a l’escola. 
Cosmocaixa: 22 de Novembre de 2018 
Colònies: A  la Marinada (Cambrils) el 21-22 de Febrer de 2019            
 
 INFORMES I ENTREVISTES 
 
Us lliurarem dos informes un per Nadal i un altre a final de curs. 
Tindrem, com a mínim, una entrevista amb vosaltres durant el curs. 
L’horari d’atenció a les famílies és el dijous de 12:30 a 1:30. 
                      
 
 
 
 
 



HORARI I MESTRES QUE INTERVENEN A LES AULES DE P-5 A/B 
 
PSICOMOTRICITAT I JOCS PSICOMOTRIUS:  
 
 P-5 A Papallones: Dimarts  al matí psicomotricitat. 
 P-5 B Elefants: Dimecres al matí psicomotricitat. 
 Mestre: Raquel Tornay i les tutores. 
Els dies que els toca psicomotricitat cal que vinguin des de casa amb bambes i 
xandall. 
 
MÚSICA: En fan una hora setmanal amb l’Andrea Alcaraz 
 
RÀDIO ESTALELLA:  
 
Freqüència: 97.9 FM 
Horari: Emissió diària en directe de 10 a 2/4 d’11. En diferit a les 8 del vespre i 
a 1/4 de 9 del matí de l’endemà. 
 
EDUCACIÓ ESPECIAL: Atendran l’alumnat amb necessitats educatives 
especials.  
 
REFORÇOS: Algunes sessions setmanals podrem desdoblar el grup perquè 
serem dues persones a l’aula. 
 
MENJADOR: 
 
- Cal portar un informe mèdic en el cas de que hi hagi algun                                            

nen/a amb algun tipus d'al·lèrgia 
- Recordeu que el servei de menjador es un servei educatiu i que per tant als 

nens se'ls acostuma a que mengin de tot o si més no que provin tot el que 
se'ls posa. 

- Després de dinar els nens de P-5 surten al pati a jugar, d'altres fan algun 
tipus d'activitat extraescolar.  

  
 
MEDICAMENTS: 
 
Si hem d'administrar algun medicament cal que porteu l'autorització 
degudament complimentada i la recepta mèdica. 
Es normativa i no podrem administrar cap medicament sense aquests dos 
documents. 
 
 
 
 
 



PARES I MARES  ACOMPANYANTS: 
 
Us agrairíem  la vostra col·laboració per quan necessitem pares i mares que 
ens acompanyin  a les sortides de Vilafranca i a la piscina. 
 
DELEGATS PARES: Fora convenient que sortissin dos delegats pares per a 
cada aula.  
 
                                                        Les tutores de P-5 
 

            DOLORS ARGILAGA I MERCÈ LLUCH 

       
 
      
 
 


