
BENVINGUTS A L’ESCOLA 

ESCOLA GARIGOT 
CURS 2019 - 2020 



◼ 1r A: Gemma Silvestre (Cristina Martin) 

◼ 1r B: Jenny Corrales 

◼ 2n A: Belén Declara 

◼ 2n B: Montse López 

 



◼ MÚSICA: Ana Belén Fusté 

◼ ED. FÍSICA: Lidia Domínguez (A) i Dani Anglada (B) 

◼ ANGLÈS: Esther Lumbreras 

◼ CASTELLÀ: Lidia Domínguez (A) i Amaya Aleixendri (B)  

◼ ED. ESPECIAL: 

◼ Irene Nieto 

◼ Amalia Pérez 

 



 

 

⦿MATÍ: 9 a 12:30h 

 

⦿TARDA: 15 a 16:30h 

 

 
 Molt important ser 

PUNTUAL!!!  



⦿El pati es fa a les 11 del matí.  
 
 

⦿Novetats: 

• Lavabos i paper 

• Esmorzar i cistella 

• Baguls de pati 

• Biblioteca de pati 

• Torns de pista 

• Sorral 

• Rocódrom 

• Jocs al terra 

• Pissarra 

• Vigilants de pati (mestres i alumnes) 



  

⦿Agenda:  

 És el mitjà de comunicació entre el tutor/a i la família. 

   Preguem escriviu a la part del darrera per tal que els 

nens tinguin prou espai per escriure en el dia 

corresponent.  

 

⦿Deures:  

 Es portaran un cop a la setmana amb la carpeta 

viatgera. 

             DIJOUS      per retornar DILLUNS  





És socialitzat, com a infantil, per tant, no 

han de portar estoig. Tot el que 

necessitaran ho repartirem i 

compartirem a la classe. 



⦿1 bata per la classe (blava). 

⦿1 bata pel menjador (vermella) 

 

- Amb beta gran per penjar.  

- Tota la roba ha d’estar marcada amb el nom  

- Vigileu que no hi faltin botons. 

marcada 

amb el 

nom. 



• Esmorzars saludables: fruita, entrepans etc (sucs, 

iogurts... no). 

 

• Fer ús de la carmanyola 

 

• Recomanem bossa de roba amb cordes.  

    NO dur motxilles amb rodes.  

 

A la bosseta portarem: 

- la carmanyola 

- l’agenda 

- el got de plàstic 

  (setmanalment) 

 

Com sempre, tot marcat amb el nom. 



Altres materials 

⦿Bosseta d’Educació Física: 

⦿Samarreta recanvi. 

⦿Tovallola petita. 

 

⦿A l’inici de curs cal portar: 

⦿1 Capsa de mocadors de paper. 

⦿1 Paquet de tovalloletes humides. 

 

⦿Evitar dur paraigües, guants, bufandes 

i joguines.  

 



⦿Serà els dimarts al matí, a partir d’OCTUBRE. 

⦿Aniran acompanyats per l’especialista d’E.F. 

i 1 pare/mare per grup classe* 

⦿Motxilla, a part, amb: 

◼ Tovallola o barnús 

◼ Gorra de bany (cabell llarg recollit) 

◼ Sabatilles de bany. 

◼ Roba interior de recanvi. 

◼ Vestit de bany posat des  

de casa 

◼ Esmorzar i agenda 

 dins la bossa de la classe. 



⦿Celebrem l’aniversari donant protagonisme al nen 

o nena i cantant-li cançons. 

 

⦿Opcionalment la família pot portar alguna cosa per 

esmorzar o berenar per tot el grup (envasat 

individual i etiquetat). 

 

⦿No portar llaminadures. 

 

⦿No es repartiran invitacions d’aniversari a l’escola. 

 


