
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola La Sagrera 
Camí  del Serrat , 11  93 844 92 75 
08187 Santa Eulàlia de Ronçana 
a8065238@xtec.cat 
www.escolalasagrera.cat 

1 

 

COMENCEM L’ESCOLA 
 

1.PROCÉS D’ADAPTACIÓ 
 
Els infants que comencen l’escola s’han d’adaptar a la separació dels progenitors en 
un espai nou,  amb persones noves per a ells. 
L’adaptació és el procés a través del qual aquest entorn i aquests adults esdevindran 
familiars. 
 
Considerem el període d’adaptació com un temps que requereix una atenció especial;  
les actituds, els horaris, les activitats han d’anar enfocades a facilitar aquest procés. 
Els infants s’han de trobar, com més aviat millor, integrats en el grup i tenir unes 
relacions afectives que els permetin trobar-se tranquils i confiats. 
 
Les mestres som conscients d’aquest procés d’adaptació i desitgem que hi hagi molta 
comunicació i confiança des del primer dia. Si les famílies es mostren tranquil·les, 
transmeten aquesta confiança als seus fills/es. 
 
L’adaptació a l’escola depèn de molts factors: de l’edat (n’hi ha que tenen dos anys), 
de la seva manera de ser, de si han anat a l’escola bressol, de l’actitud de la família... 
Cadascú necessita el seu temps,  però a mida que van passant els dies, es van adonant 
que les mestres són afectuoses i  que estan pendents de les seves necessitats. Van 
descobrint que gaudeixen d’experiències agradables i variades al llarg del dia:  jocs, 
cançons, contes, companys... 
 
La manera de reaccionar és molt variada: ploren, diuen que no volen anar a escola, 
estan més callats, alteració del son…També poden aparèixer alguns canvis en  
el seu comportament habitual, com per exemple perdre la gana, fer-se pipí, no voler 
dormir sol/a, tornar a voler la pipa… 
En tot aquest procés, el més important és que els adults entenguem que  aquestes 
reaccions formen part d’un procés normal d’adaptació i de creixement personal de 
l’infant. I en la mesura que la família accepta la separació del seu fill o filla i confia en la 
seva autonomia,  podrà viure de manera natural aquest procés d’adaptació.  
 
 

2. COM PODEM AJUDAR L’INFANT A ADAPTAR-SE ? 

 

Les famílies teniu un paper fonamental i podeu facilitar aquest procés amb petites 
actuacions i prenent determinades actituds: 
 
ABANS D’INICIAR L’ESCOLA: 
 
- Durant l’estiu, parlar de l’escola com un lloc agradable. Podeu preparar coses de 

les vacances per portar: fotos, records... 
- Acostumar-se als horaris de l’escola i anar-se’n a dormir i aixecar-se aviat. 
- Fomentar l’autonomia i independència de l’ infant (hàbits): per menjar, per vestir-

se, per anar al lavabo,  per rentar-se les mans, per calçar-se... 
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- Fer que el nen i la nena visquin l’anada a l’escola o el canvi d’escola amb la il·lusió 
de fer-se gran. 

- No fer canvis importants en aquesta època: canviar el llit o l’habitació habitual, 
treure bolquers,  treure la pipa... ( si hi ha canvis intentar fer-los a principi d’estiu).  

 
DURANT EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ: 
 
- Fer l’acomiadament a les entrades breument  i de forma natural i sempre 

explicant la veritat (que es quedarà una estona a l’escola i desprès el/la vindran a 
recollir) 

- Sempre que es pugui, que vagin a dinar a casa els primers dies. 
- Procurar fer l’entrada gradual de la primera setmana. 
- Procurar que l’infant visqui l’anada a l’escola com  una cosa seva, guardar-se  

l’esmorzar i portar la motxilla … 
- No deixar a l’infant amb enganys ni coaccions;  per exemple comprar-li coses per 

compensar-lo. 
- Procurar tenir una actitud positiva i tranquil·la, donar seguretat i ser comprensius 

amb les reaccions dels infants. 
 

 

3. COM L’ESCOLA FACILITA EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ 
 

El dilluns 7 de setembre a les 15.30 es farà una reunió d’inici de curs on us explicarem 
el dia a dia a P3 i el seu funcionament. Pel bon funcionament de la reunió us demanem 
que vingueu sense els fills/es. Si no es pot fer presencialment la farem telemàtica. 
 
ENTREVISTA PERSONAL AMB LA MESTRA/ EL MESTRE. 

El dimarts 8 i dimecres 9, es farà una entrevista presencial a l’escola amb  cada família 
per poder-nos conèixer i perquè ens pugueu explicar les particularitats dels vostres 
fills/es i els dubtes. Les entrevistes es faran de 9 a  14h.   
Us convidem que vingueu amb l’infant  perquè pugui conèixer la seva mestra i la 
classe. És important que els infants vegin com la mestra parla amb la mare o el pare, 
per transmetre confiança.  
Aquest dia és convenient que porteu el següent material i el deixeu a la classe: 
 

● una muda: 2 calcetes/calçotets, 1 samarreta, 2 parells de mitjons, 1 xandall i 1 

calçat; tot marcat amb el nom i a dins d’una bossa hermètica.  

● 2 paquets de tovalloletes humides. 

● 1 capsa de mocadors de paper. 

● la bata de pintura i si es queda a dinar una bata pel menjador. 
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ENTRADA PROGRESSIVA 
 
L’entrada progressiva serà la setmana del 14 al 18 de setembre. 

 
 

DILLUNS 14 DIMARTS 15 DIMECRES 16 DIJOUS 17 DIVENDRES 18 

9:15-10:30 GRUP 1 GRUP 1 GRUP 1 
MATÍ 

(9:15-12:30) 
MATÍ 

(9:15-12:30) 
11:00-12:15 GRUP 2 GRUP 2 GRUP 2 

15:00-16:15 GRUP 3 GRUP 3 GRUP 3 

  

 
A partir del 21 de setembre l’entrada dels alumnes del Cicle de Petits serà de 9:00 a 
12.30 i de 15.00 a 16.30h 
 
 

4. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT D’EDUCACIÓ INFANTIL. 

 

ENTRADES  I SORTIDES 

Els nens i nenes entraran donant la mà a l’adult que l’acompanya fins a l’aula. En el 
moment que els infants entren a l’aula, les famílies poden parlar amb la tutora si hi ha 
algun aspecte rellevant. Recomanem que es sigui molt breu i que també es procuri 
donar per escrit les qüestions més del dia a dia (qui el/la recollirà, si es quedarà a 
alguna activitat...). A les sortides podreu recollir els infants a les portes de les classes i 
també es podrà aprofitar per parlar amb la mestra de com ha anat el dia. 
 
HORARI I CALENDARI 
 

HORARI LECTIU 

MATÍ                   9.00 -12.30 
TARDA                              15.00 -16.30 

 

SERVEI D’ACOLLIDA 

Servei d’Acollida Matinal (SAM)               7.45 - 9.00 
Servei d’Acollida de Tarda (SAT)              16.30 -17.30 

 

SERVEI DE MENJADOR 

12.30 -15.00 

 
L’entrada i la sortida dels alumnes de P3, P4 i P5 es farà per la porta principal. Les 
famílies acompanyaran als seus fills/es fins la porta de l’aula i sortiran per la porta de 
dalt. (Trobareu el recorregut amb indicacions) 
 
Per fer ús del menjador, del SAM i del SAT s’ha de fer la sol·licitud a la coordinadora de 
menjador a principi de curs.  Per usos esporàdics es pot fer el dia abans o el mateix dia 
al matí. 
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A principi de curs es dona el calendari anual a les famílies amb les festes de lliure 
disposició i les dates de jornada continuada aprovada pel Consell Escolar. 
ASSISTÈNCIA 
 
L’assistència dels alumnes matriculats a Educació Infantil és obligatòria. Quan no es 
pugui venir a l’escola , es trucarà per avisar (93 844 92 75). 
 
ESMORZAR  
 

Per la salut de l’infant és important que s’esmorzi a casa. A la classe, a mig matí 
(10.30), es fa un petit esmorzar que ha de ser senzill, saludable i variat: fruita, petit 
entrepà, fruits secs... per ajudar a passar bé el matí i aprofitem per treballar els hàbits 
d’ordre i higiene. No es poden portar  ni sucs,  ni iogurts  perquè es tomben amb molta 
facilitat. 

 

  

 
 

Els infants portaran l’esmorzar cada dia  
a dins d’una motxilla de roba amb nanses. 
A dins hi ha d’anar: la carmanyola  
amb l’esmorzar, un tovalló de roba i una 
 ampolla d’aigua (si pot ser reutilitzable) 
tot marcat amb el nom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROBA  

Els infants han d’anar vestits amb roba còmoda per afavorir l’autonomia personal i 
facilitar que puguin anar sols al W.C. Es recomana que no vinguin a l’escola amb 
pantalons de pitet, cinturons, tirants o botons difícils de cordar… 
El dia de psicomotricitat han de venir amb xandall, vambes amb velcro i uns mitjons 
que els sigui fàcil de posar i treure ja que la psico la fan descalços. 
A l’escola sempre hi ha d’haver una muda de recanvi que es renovarà segons les 
estacions de l’any.  
 

● Bates: s’ha de portar una bata per fer plàstica i una altra pel menjador en el cas 
que es quedo a dinar (les bates han de cordar amb botons pel davant i cal que 
porti beta per penjar-la).  
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● Jaqueta del pati: Quan arriba el fred, es posen un jersei o jaqueta i es deixa 
sempre a l’aula. Es retornarà quinzenalment per poder rentar-lo. A l’arribada 
del bon temps podeu portar una gorra.  

 
La roba que s’hagi de penjar (bata, jerseis, jaquetes, abrics…) haurà de dur una beta de 
goma elàstica d’uns 10 cm i marcada amb el nom. 
 
Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom.  
 
JOGUINES  
Els infants no han de portar joguines ni cap altre material de casa que no s’hagi 
demanat. 
 
ACTIVITATS CULTURALS I SORTIDES 

Els nivells d’E.I. assisteixen a quatre o cinc sessions d’activitats culturals de mig matí al 
llarg del curs: pallassos, titelles, cinema, teatre i música que promou l’Associació 
Cultural de Granollers. Us notificarem prèviament cada sessió.  
El pagament d’aquestes activitats s’acostuma a fer a l’octubre (27€ aproximadament).  
Durant el curs es faran diverses sortides: al 1r trimestre una sortida pel voltant de 
l’escola i al 2n i 3r trimestre una excursió de tot el dia relacionada amb el nom de la 
classe o el projecte que treballem.  
 
ENTREVISTES 

Es faran dues entrevistes individuals al llarg del curs. Hi haurà un migdia reservat per 
l’atenció a les famílies amb entrevistes concertades prèviament.  
 

SANITAT 

Per tal de disminuir raonablement el risc de contagi dins l’escola, els nens i nenes no 
podran venir/assistir si presenten:  
 

- febre ( temperatura superior a 37ºC) 
- infeccions a la boca (estomatitis) 
- erupcions i altres alteracions de la pell (excepte si porten l’informe del pediatre 

amb el diagnòstic i indicant que no són contagioses) 
- lleganyes/conjuntivitis  
- descomposició continuada 
 

En el cas de que l’infant tingui llémenes i polls no es podrà assistir a l’escola fins haver 
fet el tractament i hagi desaparegut la possibilitat de contagi. 
 
Si el nen o la nena es posa malalt/a a l’escola, s’avisarà la família perquè el/la vinguin a 
buscar. 
Convé que els medicaments es donin a casa però, si s’ha de prendre en horari escolar, 
caldrà que els pares signin l’autorització on facin constar el nom del medicament, la 
dosi i l’hora de la presa. Caldrà portar també la recepta mèdica. 
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5. EL MENJADOR A EDUCACIÓ INFANTIL 
 
El Consell Escolar gestiona el menjador.  
El pagament es fa mitjançant la domiciliació bancària. El preu dels menús són:  6’20€ 
per l’alumnat fix, de 3 a 5 menús setmanals i 6’80 € l’alumnat esporàdic. 
Els alumnes de P3 també hauran de dur un llençol ajustable mida 60x120 i una manta 
petita per fer la migdiada que es dona per netejar setmanalment. 
 
 
 
 
 
 
                      (Ikea) 
 
  
 
 
 

        (Abacus) 
 

6.DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DEL MATERIAL FUNGIBLE I DE  LES 
SORTIDES I COLÒNIES: 
 
La família fa una aportació per material escolar fungible. El cobrament es fa mitjançant 
l’aplicació TPV i es farà amb 2 vegades (principis de juliol i principis de setembre).  La 
quota de material fungible per educació infantil serà de 100€. 
 
Les sortides també es paguen mitjançant l’aplicació TPV i quan un alumne no pot 
assistir-hi justificadament,  se li torna el 100% del total pagat.   
Unes dues setmanes abans de la sortida s’informa de l’import i del dia que es 
domiciliarà i es demana autorització de la família perquè l’infant pugui realitzar 
l’activitat. 
 
US DESITGEM UNA BONA ADAPTACIÓ I UNA FELIÇ ENTRADA A L’ESCOLA. 
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