
Benvingudes famílies de 
P3!

Escola Germans Corbella



Quan acabem la reunió d'avui: 

1. Ens haurem conegut una mica més 

2. Haurem comentat aspectes del desenvolupament dels vostres 
fills i filles fins ara

3. Sabreu com ens organitzarem al setembre

4. Haurem compartit dubtes i neguits sobre la seva entrada a P3



1. Qui som? 

★ Dinàmica per a començar-nos a conèixer... 



2. El desenvolupament dels nostres fills i filles.... 

L’Àgata Vilaplana i Hortensi

fisioterapeuta pediàtrica i del  desenvolupament i 

psicomotricista, ens porta a fer un recorregut pel 

desenvolupament dels 3 primers anys de vida dels infants.

I ens dóna pistes de com els podem acompanyar per un 

bon desenvolupament.



3. Organització del curs 21-22 

Equip de P3
○ 2 tutores
○ TEEI
○ Altres suports

Entrades i sortides
○ evitant aglomeracions: zones d’espera
○ entrades i sortides esglaonades: 

■ grup A: 8:50h a 12:30 i 15h a 16:20h
■ grup B: 9:00h a 12:30h i 15h a 16:30h 

○ neteja de mans

Temps de migdia (inscripció a la web)
○ per grups estables
○ menjador i gimnàs
○ migdiada

https://froca.cat/inscripcio-menjador-escola-germans-corbella/


Sortides i colònies
○ mantenint grups estables
○ autocar amb mascareta i gel higienitzant

Notícies web/Telegram 
○ pla d’organització
○ informacions inici de curs 21-22

Com ens confinarem, si es dóna el cas...
○ propostes d’activitats respectant l’horari escolar
○ no rèplica de classes presencials en virtuals 
○ sessions setmanals de contacte amb l’alumnat en franges establertes
○ tasques manipulatives (àmbit artístic, lingüístic i matemàtic) i virtuals

• EI i CI: a la web i email de grup classe
○ retorn i valoració de les tasques realitzades per l’alumnat

https://agora.xtec.cat/ceipgermanscorbella/categoria/infantil/p3/
https://t.me/corbella
https://agora.xtec.cat/ceipgermanscorbella/general/informacions-dinici-de-curs/


Familiarització a P3
○ Reunió de famílies el dia 7 de setembre a les 17h per 

explicar-vos el dia a dia, menjador, presentació tutores, 
horaris i activitats, etc

○ Visita al centre amb un sol acompanyant el 9 de setembre 
de 9 a 13h en torns de 8/9 alumnes amb inscripció prèvia. 
Què cal portar?

○ Entrada progressiva durant la primera setmana:
○ 13 i 14 de setembre en franges d’1,5h cada mig grup 

classe i un sol acompanyant
8:50h o 9h a 10:20h o 10:30h
10:50h o 11h a 12:20h o 12:30h

○ 15, 16 i 17 de setembre tot el grup estable de 8:50h o 9h a 
12:20h o 12:30h

no hi haurà servei de menjador
de 15 a 16:30h entrevista concertada per la tutora

https://agora.xtec.cat/ceipgermanscorbella/wp-content/uploads/usu1362/2021/07/EI-Els-infants-han-de-portar-2.pdf


Reunió per acollida i extraescolars
Auxiliar a P3

Grup de whatsapp 
Inscripció AFA

www.afacorbella.cat

https://afacorbella.cat/fes-ten-soci/
http://www.afacorbella.cat


Moltes gràcies i bon estiu!


