Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Germans Corbella

A l'atenció de les famílies d’Educació Infantil:
A P3 fem una primera reunió el dimecres dia 7 de juliol a les 17h al pati de l’escola
de manera presencial per explicar-vos els darrers aspectes d’organització i
funcionament.
Us comuniquem que les reunions d’inici de curs del nivell del vostre fill/a seran
presencials, sempre que sigui possible els dies:
P3- Dimarts 7 de setembre de 17 a 18:30h
P4- Dilluns 13 de setembre de 17 a 18:30h
P5-Dimarts 14 de setembre de 17 a 18:30h

Les famílies de P3 podreu venir a conèixer l’aula i la tutora amb els vostres fills/es
durant una estoneta del matí del dia 9 de setembre de 9:00h a 12:30h amb la cita
prèvia que us facilitarem.
Les famílies noves de P4 i P5 podreu venir també el dia 9 de setembre a conèixer les
aules i les tutores amb els vostres fills/es de 9:15 a 10:15h. Us trucarem per concertar
l’hora de visita.
De moment, però, us fem un resum d’informacions que us poden ser útils:
✔ Calendari escolar: Es penja a la web i a la cartellera de l’escola. Però us
avancem que el curs 2021/2022 començarà el dia 13 de setembre i l’horari
habitual serà de 8:50 o 9h a 12:30h i de 15h a 16:20 o 16:30h.
✔ Fotografia: A P3, 2 fotografies mida carnet i 1 de 10 x 15 cm.
A P4, 2 fotografies mida carnet.
A P5, 2 fotografies mida carnet.
✔ Mitjons: Per fer psicomotricitat. Cada infant ha de portar un parell de mitjons
gruixuts antilliscants dins una bossa de roba. Es portaran cada final de
trimestre a casa per rentar. Tot ha d'anar marcat.
✔ Xandall El dia que facin psicomotricitat o jocs motrius han de venir amb
xandall. Al setembre us comunicarem quin dia serà.
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✔ Bambes: El dia de psicomotricitat (al setembre us comunicarem quin dia serà)
han de venir amb bambes o un calçat que sigui fàcil de posar i treure. Millor
que no siguin botes i que es cordi amb velcro, ja que se l’hauran de posar i
treure sols. Tot ha d'anar marcat.
✔ Motxilla amb cremallera sense rodes.
✔ Bata: S’utilitzarà quan calgui. Pot ser com vulgueu, sempre que vagi
cordada davant, amb botons grans i punys de goma. Ha de dur el nom al
davant i una beta llarga al coll per penjar-la. Se l’emportaran a casa per
rentar quan es cregui necessari. Marcada amb el nom.
✔ Esmorzar: Han de venir ben esmorzats de casa i només han de dur un petit
esmorzar (petits entrepans, galetes, fruita,...), evitant les pastes industrials.
Cada dimecres cal portar fruita.
Ha d’anar dins d'una bosseta de roba junt amb un tovalló de roba.
✔ Cantimplora: Pot ser de plàstic o metàl·lica, d’una capacitat aproximada de
500ml, que l’infant pugui obrir autònomament i marcada amb el nom.
✔ Mocadors de paper i tovalloletes: Una capsa de mocadors de paper tipus
"Kleenex" per deixar a la classe, i un paquet de tovalloletes humides.
✔ Gel hidroalcohòlic: Una ampolla de 500ml per deixar a l’escola.
✔ Capelina: Sempre a punt dins la motxilla pels dies de pluja.
✔ Muda de P3: A P3 han de portar una muda completa de recanvi que es
quedarà a l'escola. Totes les peces de roba han d'anar marcades amb el
nom i el cognom. A P4 i P5 ja no cal.
✔ Espai de migdia: Els alumnes de P3 necessiten un llençol especial que s’ajusti
als llits i que es pot comprar a l’escola a preu de cost.
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✔ Autoritzacions: Els primers dies d’escola cal omplir l’autorització que trobareu
a la web i lliurar-la a les tutores.
✔ Web de l’escola: Hi pengem activitats i hi trobareu informacions importants
(autoritzacions, pagaments, activitats, etc.). Cal fer la subscripció al butlletí
del vostre nivell si no ho heu fet ja en cursos anteriors (els ja inscrits els
actualitzarem des de l’escola al nou curs) i rebreu totes les notícies i
comunicats per correu electrònic.
També us podeu inscriure al canal de notificacions de Telegram de l’escola.
NOTA: És molt important que les bates, els anoracs, abrics i jaquetes portin una
beta per penjar-los de 20 cm aproximadament.

RECORDEU QUE L’AFA TÉ UN SERVEI DE REUTILITZACIÓ DE BATES, TOVALLONS I
LLENÇOLETS QUE PODEU UTILITZAR TANT PER DEIXAR TOT ALLÒ QUE JA NO US FA
SERVEI, COM PER AGAFAR MATERIAL EN PRÉSTEC.

