
 1 

 

 

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

  

DDOOSSSSIIEERR  
  

RREEUUNNIIÓÓ  DD’’IINNIICCII  DDEE  CCUURRSS  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EEDDUUCCAACCIIÓÓ  IINNFFAANNTTIILL  ((PP55))  
CURS 2020/2021 

 

 

mailto:a8065238@xtec.cat
http://www.escolalasagrera.cat/


 2 

 

 
 

PRESENTACIÓ 

 
Tot i que comencem un curs atípic amb mesures extraordinàries derivades de la pandèmia covid-19, 

no volem deixar de creure en el nostre model d’escola. Per això partim de l’ideari de l’escola La 

Sagrera tot i que malauradament haguem de renunciar a alguns projectes que ens donen identitat.  

L’ESCOLA LA SAGRERA aposta per un projecte educatiu innovador i de qualitat, on l’infant n'és el 

protagonista. Una escola que s’enriqueix de l’entorn més proper i estimula la curiositat, la iniciativa i la 

creativitat de l’infant . En un moment de procés de transformació educativa. La Sagrera és una escola 

que aprèn i vol créixer. 

Treballem per garantir l’assoliment de les COMPETÈNCIES, habilitats globals que abasten tots els 

aspectes de l’infant: socials, afectius, motrius, comunicatius i cognitius. 

Posem la LLENGUA al centre de l’aprenentatge: com a instrument fonamental per al desenvolupament 

personal, social, acadèmic i professional de tots els alumnes, i com a garantia d’equitat i de cohesió 

social. La llengua vehicular i de comunicació és el català. 

Col·laborarem amb Les FAMÍLIES, educadors i altres professionals. Ens assegurem que el tracte, 

l’atenció, els estímuls i propostes que rep l’infant siguin coherents. 

CULTURA DIGITAL DEL CENTRE: Totes les aules de Primària disposen de PDI, les d’infantil de projectors i 

tenim aula d’informàtica i carro de portàtils. 

PROJECTE PATIS: L'espai exterior facilita el JOC, la interacció amb altres persones, la creativitat i la 

resolució de problemes. 

SORTIDES I COLÒNIES: Amb les sortides i colònies es busca el contacte i la interacció amb la natura, l'art, 

el patrimoni i el gaudir. Aquest curs quedaran limitades 

ASSOCIACIÓ FAMÍLIES: Disposem d’una AFA molt col·laboradora, amb iniciativa i implicada en les 

millores que treballa en Comissions. 

ETAPA D’INFANTIL ETAPA DE PRIMÀRIA 

❃  Respectem el NIVELL MADURATIU de l’infant.  

❃  CONFIEM en les possibilitats dels infants  

❃  Oferim els millors AMBIENTS D’APRENENTATGE. 

❃  Busquem riquesa en les PROPOSTES 
EDUCATIVES perquè ofereixin oportunitats a 
tothom. 

❃  Aprofitem la MANERA NATURAL D’APRENDRE 
dels infants. 

❃  Iniciem i desenvolupem el GEST GRÀFIC a través 
d'exercicis motrius, traç, pregrafisme...  

❃  Fomentem EL TREBALL VIVENCIAL I 
MANIPULATIU: hort, jardí, bassa, experiments, 
jocs matemàtics... 

❃  Millorem l’ACCIÓ TUTORIAL per contribuir al 
creixement personal de cada alumne. 

❃  Potenciem L’AUTONOMIA, LA 
RESPONSABILITAT i els HÀBITS D’ESTUDI. 

❃  Busquem entorns de recerca i contextos on es 
promogui la construcció de coneixement de 
manera COL·LABORATIVA. 

 

 

“Si camines sol aniràs més ràpid. Si camines acompanyat arribaràs més lluny” 
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0. ORGANITZACIÓ  DEL CURS 2020-2021 

 
TUTORIES 

P3 A Silvia Albareda 

P3 B Cristina Pedra 

P4 A Mireia Simon 

P4 B Mercè Pallarès 

P5 A Melania Fernández 

P5B Eva de Sande 

1r A Maria Morales 

1r B Sandra Salvatierra 

2n A Betsi Vila 

2n B Montse Martí 

3r A Aure Ortiz 

3r B Alba Paré 

3rC Núria Sanchez 

4t A Vanessa Bofill 

4t B Eva Gómez 

4tC Montse Ribas 

5è A Sergio Ramírez 

5è B Carol Bosque 

5èC Alba Sánchez 

6è A Bris de la Flor 

6è B Josep Manel Ogalla 

6èC Kevin Albecete 

 

ESPECIALITATS 

1/3 5è B / reforç 5è Jordi Espinosa 

1/3 2nA / reforç 2n Pere Carreras  

1/3 1rA Anabel Fernandez 

Reforç 3r Adrià Guerrero / Susan Gil 

EE petits Reforç Aina Gllin 

EE mitjans Reforç Anna Vela / Jaume 
Viñallonga 

EE2 grans Reforç Jordi Granell 

Religió Núria Dantí 

 

EQUIP DIRECTIU 

Directora / reforç 
grans 

Teresa Valls 

Cap d’estudis / 
Reforç 1r i 2n 

Laia Cladellas 

Secretària / 1/3 
P4A i reforç P4 

Meritxell Fàbregas 

 

PAS 

TEI Queralt Moratona / Vanesa 
Parra 
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Administrativa Xesca Cisa 

Conserge Carmen Bueno 
 

ESPECIALISTES EXTERNS 

Psicòloga 
Municipal 

Lourdes Bassa 

EAP Marina Quintanilla 

CREDA Mª Rosa Vila Grau 

 

REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 

La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar 

que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma 

de la taula de símptomes. 

TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19 

 Febre o febrícula>37,5ºC  

 Tos 

 Dificultat per a respirar  

 Mal de coll*  

 Refredat nasal*  

 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

 Mal de panxa amb vòmits o diarrea  

 Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)  
 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s’haurien 
de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de 
la llista.  
Segons l’estudi COPEDI-CAT realitzat en nombrosos centres d’atenció primària i hospitalària de 
Catalunya i coordinat per l’hospital Vall d’Hebron, els símptomes més freqüents de la COVID-19 en 
infants són la febre (59,6%) i la tos (49,4%), seguits de fatiga (40,5%) i dificultat respiratòria (31,5%). 
La resta són símptomes menys freqüents que poden ser també de sospita d’infecció per coronavirus 
SARS-CoV-2 segons criteri clínic.  
 
• No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents 
situacions: o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.  
o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.  
o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  
o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret 
d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.  
 
• En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, es valorarà 
de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre 
l’activitat educativa presencialment al centre educatiu (vegeu “Document dels grups de treball de la 
Societat Catalana de Pediatria”) 
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ORGANITZACIÓ ENTRADES I SORTIDES 

 

L’escola té quatre accessos d’entrada i sis de sortida cosa que facilitarà els fluxos de moviment.  
A Infantil hi ha entrada esglaonada (9:00, 9:10). La sortida del migdia i de la tarda a Infantil també 
serà esglaonada 12:20, 12:30  i  16:20 i 16:30) 
A Primària s’entrarà i sortirà per les portes assignades a les 9:00, a les 12:30, a les 15:00 i a les 16:30. 
Les portes romandran obertes 10 minuts per evitar aglomeracions. 
 

GRUPS ENTRADES HORARI SORTIDES HORARI 

P3 i P5 
Porta 1 

 

 
9:00, 9:10 

 
15:00, 
15:10 

Porta 8 
 

 
12:20, 12:30 

 
16:20, 16:30 P4 Porta 7 Porta 7 

1r i 2n Porta 3 i 4 

 
9:00 

15:00 

Porta 3 
 

 
12:30 
16:30 

3r Porta 2 
Porta 2 

 

4t Porta 3 i 5 

 

Porta 3 
 

5è, 6èA 

i 6èB 
Porta 3 i 6 

Porta 9 
 

6è C Porta 1 Porta 2 

  
El vestíbul exterior no és zona d’espera, només de circulació. 

 
Les famílies que necessitin accedir al centre a fer alguna consulta o comunicat, hauran de demanar cita prèvia 
a través de mail o per telèfon. 

 
En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com 
en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu han de portar 
la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de 
distància de seguretat. 
 
PUNTUALITAT.  

Entrades: les portes s’obren 5 minuts abans de les 9 i es tanquen 10 minuts després. La família que 

arribi tard, sense una justificació, haurà d’omplir un imprès de control de retard que se li lliurarà des 

de tutoria o direcció. Quan una família tingui més de 3 retards sense justificació, s’actuarà segons les 

NOFC.  

Sortides: si no han vingut a buscar els infants a l’hora, s’actuarà segons les Instruccions d’inici de Curs 

2021-2021 del Departament d’Ensenyament: trucada, servei d’acollida, policia local... 
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SORTIDA DE L’ALUMNAT  

De P3 a 3r de Primària les famílies recullen als seus fills o filles. En el cas que no vingui a buscar  

l’infant el pare o la mare o la persona habitual, caldrà comunicar-ho al tutor/a prèviament.  

Els infants a partir de 4t de Primària surten sols de l’escola. Aquelles famílies de 3r que també vulguin 

fer-ho ho poden autoritzar. 

 

FALTES D’ASSISTÈNCIA 

Les faltes d’assistència es justifiquen per escrit i s’avisa telefònicament  tant a Educació Infantil com a 

Primària. Aquest curs és important informar al centre si el motiu d’absència és per tema de la Covid. 

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és molt rellevant 

per mantenir entorns segurs i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius dels centres. 

 

NORMES I FALTES DE COMPORTAMENT 

S’aplicarà la normativa  recollida en l’apartat de Normes d’Organització i Funcionament del Centre 

(NOFC) del Projecte Educatiu. 

CORREUS I TELÈFONS ACTUALITZATS 

Les circulars s’enviaran per correu electrònic, excepte les que s’hagin d’autoritzar que es farà a través 

de TPVEscola. Cal que ens mantingueu informats dels canvis dels correus i telèfons. És molt 

important tenir actualitzats els telèfons particulars i de la feina per poder-vos localitzar en cas 

d’urgència. 

 

CONSELL ESCOLAR 

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar. Hi són representats tots els sectors: pares/mares, 

mestres, PAS (personal de servei i administració), Ajuntament i Equip Directiu. 

 

Representants al Consell Escolar 

Equip directiu Teresa Valls, Laia Cladellas i Meritxell Fàbregas 

Representant Ajuntament Anna Viura 

Sector mestres 
Sílvia Albareda, Jordi Espinosa, Jordi Granell, Sandra Salvatierra  

i Montse Ribas 

Sector pares Anna Arrieta, Carol Galanó, Carme Peirotén, Mari Sánchez i Thais Sánchez 

Representant AFA Xavi Bassa 

PAS Carmen Bueno 
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MATERIAL ESCOLAR  

El material escolar és comunitari. La quota d’aquest material fungible és de 100€ a P3, P4 i P5; 90€ a 

1r, 2n, 3r i 4t; 104€ a 5è i 6è. El pagament es fa mitjançant l’aplicació del TPV escola. 

 

AUTORITZACIONS  

- Pagaments per les sortides. 

Abans de cada sortida s’informa del preu i de les dates en les quals haureu de fer el pagament.  La 

família haurà de confirmar la participació en l’activitat. En el cas que  un infant no hi pugui anar 

justificadament, es retornarà  el 100% de l’import pagat.  
 

- Drets d’imatge, dades personals i sortides. 

La família autoritza l’escola a fer ús de les dades personals de l’alumne/a quan siguin necessàries i 

facilitar les dades estrictament necessàries a l’AFA.  

L’autorització permet a l’escola utilitzar les imatges d’activitats lectives amb finalitats pedagògiques i 

d’informació per a tota la Comunitat Escolar (web i blogs, publicacions...).  

Les autoritzacions de drets d’imatge i sortides sense cost econòmic són vàlides per a tota l’escolaritat 

(de P3 fins a 6è). 

WEB ESCOLA 

Us recordem que el web de l’escola és https://agora.xtec.cat/esc-lasagrera/ on hi podreu trobar les 

informacions més importants (calendari escola, avisos d’última hora, fotos, menú del servei de 

menjador, enllaços als blocs d’aula...) del centre i del curs. 

 

 

FESTES A L’ESCOLA 

Les festes que es treballen pedagògicament són: la Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi i final 

de curs. 

 

PECES DE ROBA MARCADA 

Totes les peces de roba que es puguin posar i treure (jaquetes, samarretes, xandalls,...) han d’anar 

marcades amb el nom i cognom. Les peces que es perdin  perquè no tenen nom , a final de mes, es 

duran a una entitat benèfica. Igual que les carmanyoles que també se’n perden moltíssimes perquè 

no estan marcades amb el nom. 
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MENJADOR 

L’empresa contractada és Tresmes Ecoactiva.  

La Comissió de Menjador del Consell Escolar fa el seguiment del servei de menjador i es reuneix 

periòdicament, almenys una vegada per trimestre. 

La normativa del menjador es regeix pel Pla de Funcionament del Menjador i també per les NOFC 

(Normes d’Organització i Funcionament del Centre).  

La coordinadora de menjador està a l’escola per poder atendre les famílies cada dia, de 9 a 10. El 

funcionament, a nivell de pagaments, és a través de domiciliació bancària, encara que sigui per dies 

esporàdics.  
 

El preu del menú  és de 6,20 € per a l’alumnat fix i de 6,80 € per a l’alumnat esporàdic. 
 

 

                       Coordinadora  Anna GARCIA PLAZA         MÒBIL 681 25 42 53 

 

 

 

RECOLLIDA SELECTIVA D’ESCOMBRARIES 

Sta. Eulàlia té un servei de recollida de deixalles porta a porta. L’escola, dins del protocol de recollida, 

tindrem en compte les tres erres:  

- Portar l’esmorzar a dins d’una carmanyola (sense paper d’alumini). REDUIR 

- Portar la carmanyola marcada amb el nom per reutilitzar-la. REUTILITZAR 

- Llençar el paper, restes de menjar, plàstics al contenidor adequat. RECICLAR 
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1. PRESENTACIÓ DE L’EQUIP DE MESTRES 

 
Tutores de P5:  

- P5-A: Melania Fernández 

- P5-B: Eva de Sande 

 
Música: 

- Aina Galín 

 
Psicomotricitat: 

- Aina Galín 

 
Educació Especial: 

- Aina Galín 

 

 

2. L’ORGANITZACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ INFANTIL 

 

▪ Qualsevol canvi en relació a l’infant (menjador, persona que vindrà a recollir a l’infant ...) 

cal notificar-lo preferentment per escrit, o per telèfon o oralment. 

▪ A l’aula i al pati ja hi ha joguines, per tant  no n’han de portar de casa. 

▪ Cal marcar amb el nom  totes les peces de roba que porten a l’escola. Si es perd 

s’haurà de recollir al vestíbul. Les jaquetes les han de penjar les famílies al penja-robes. 

 El calçat, ha de ser fàcil de posar i treure per facilitar l’autonomia dels infants. 

Recomanem que siguin sabates amb velcro 

▪ L’esmorzar ha de ser petit i adequat. Cal evitar la pastisseria industrial i els aliments 

que es puguin aixafar, tampoc s’han de dur sucs, “actimels” o iogurts. Recomanem que 

un dia a la setmana es porti fruita. L’esmorzar complert s’ha de fer a casa i a l’escola 

és un “matar el cuc”  per treballar l’hàbit de parar taula, menjar asseguts... Tingueu en 

compte que es dina al cap de dues hores.  MOLT IMPORTANT: cal que la carmanyola 

de l’esmorzar, el tovalló i l’ampolla vagin sempre a dins d’una bossa de roba. 

▪   L’ampolla es portarà i es tornarà a casa cada dia.. 
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▪  La bata del menjador es tornarà el divendres i es retornarà a l'escola el dilluns. La 

bata de pintura es portarà a casa quan sigui convenient. Cal que les dues portin una 

beta per penjar-les. 

▪  Aquest any les motxilles les haureu de portar de roba amb nanses (dilluns i divendres). 

▪ Els dies de psicomotricitat  han de portar roba còmoda i calçat adient (vambes de 

“velcro”) i  mitjons de canya baixa per facilitar la seva autonomia encara que faci calor. 

 P5 A: dimecres al matí 

 P5 B: dijous al matí 

▪ En cas que vulgueu celebrar l’aniversari recomanem que portin un conte per explicar a 

l’aula, que després es quedarà a la biblioteca d’aula. Serà un regal que faran per la 

classe per protagonitzar el seu dia d’aniversari. És voluntari i se celebrarà amb una 

cançó, un pastís fet de cartró i la “corona”. A P5 cada infant regala un dibuix al 

company/a que fa anys. 

 

3. ÀREES DE CONEIXEMENT A TREBALLAR I METODOLOGIA 

 

CAPACITATS: 

1) Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma. 

2) Aprendre a pensar i a comunicar-se. 

3) Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. 

4) Aprendre a conviure i habitar el món. 

 

ÀREES: 

DESCOBERTA D'UN MATEIX I DELS ALTRES 

Autoconeixement i gestió de les emocions 

Joc i moviment 

Relacions afectives i comunicatives 

Autonomia personal i relacional 

 

DESCOBERTA DE L'ENTORN (llenguatge matemàtic) 

Exploració de l'entorn 

Experimentació i interpretació 

Raonament i representació 
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COMUNICACIÓ I LLENGUATGES (llenguatge verbal, musical, plàstic, corporal,  anglès 

i audiovisual) 

Observar, escoltar i experimentar 

Parlar, expressar i comunicar 

Interpretar, representar i crear 

 

METODOLOGIA: 

El Treball per Projectes és una metodologia per treballar els continguts de  les diferents 

àrees de coneixement de forma interdisciplinària. Farem un projecte a l’any, “el nom de la 

classe” i la resta de continguts es treballaran mitjançant centres d’interès. 

A P3 la llengua es treballa a partir del propi nom (llibre del nom) i a P4 i a P5 es fa a partir de 

contes d’educació emocional i paraules d’emocions i sentiments. 

 

El grafisme, a tota l’Educació Infantil, es treballa a partir d’activitats manipulatives tot 

utilitzant materials diversos i lligant-ho amb el treball del propi cos. Aquest any, a P5 les 

sessions de grafisme seran amb el grup desdoblat per tal de poder atendre millor als infants. 

Tanmateix veien la necessitat de fer un treball més sistemàtic, hem ampliat una segona 

sessió. 

 

L’esquema corporal és la imatge mental que es fa l’infant del seu propi cos; primer estàtica 

i després en moviment. Aquesta imatge és en relació amb les diferents parts del cos i en 

relació amb l’espai i els objectes que l’envolten. El cos és el primer mitjà de relació que 

tenen els infants amb el món que ens envolta. 

L’infant, gradualment “diferencia” el seu cos i les seves sensacions, i, això implica conèixer 

les parts i els límits del propi cos: cara, ulls, orelles, boca… 

Durant el cicle d’Educació Infantil es fa un treball sistemàtic per poder veure l’evolució del 

coneixement del propi cos a través de jocs corporals i la realització d’un dibuix al trimestre. 

 

Durant els cursos de P4 i de P5 iniciarem el treball de les conferències. Proposem que els 

infants escullin un tema, el que més els agradi, i després poden explicar-lo als companys. 

Acompanyaran la seva informació amb suport visual per tal que els sigui més fàcil. Des de 

les aules s’entregarà a les famílies la setmana abans un guió de com ha de ser la 

presentació d’aquesta conferència. L’objectiu d’aquesta activitat és potenciar el llenguatge 

oral, treballar el llenguatge corporal durant una explicació en públic,... Un cop els infants 
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hagin triat el tema, us facilitarem un calendari amb les dates establertes per a cada infant, 

així podreu fer una previsió del temps que necessiteu per preparar-ho. 

 

Als cursos de P4 i de P5 s’inicia un treball mensual del temps meteorològic per tal 

d’introduir-los el concepte matemàtic de l’estadística. D’aquesta manera comptarem, 

observarem quin ha estat el temps predominant, etc. 

 

A partir del 2n trimestre es farà préstec de llibres per fer lectura a casa voluntàriament. 

Es donarà la carpeta el divendres i caldrà portar-la el dimecres següent. 

 

La llengua oral i familiar  és la base i fonament de tot l’aprenentatge i de totes les àrees. Us 

demanem que parleu molt amb els vostres fills/es i  que,  sigui amb la llengua que 

sigui, cal fer-los pronunciar bé, amb frases correctes i vocabulari adequat. És per 

aquest motiu que durant aquest curs, sempre i quan sigui possible, desdoblarem el grup per 

potenciar l’aprenentatge correcte de la llengua catalana.   

 

D’altra banda, iniciem la llengua anglesa de manera oral i amb activitats lúdiques. Un matí a 

la setmana (P5A dijous matí / P5B dimecres matí),  la tutora treballarà els hàbits (rebuda, 

bon dia, temps, calendari...). A més a més es treballaran altres continguts: emocions, colors, 

animals, parts del cos... 

 

Dedicarem una tarda a fer Ambients i una tarda a fer racons. Els Ambients són uns espais 

d’aprenentatge i de relació on a partir de diferents propostes de joc els infants, poden actuar, 

observar, experimentar, construir, inventar, compartir, relacionar-se, interactuar amb els 

altres i sentir noves sensacions.  

Enguany, els ambients i el racons els farem a dins de l’aula. Els diferents ambients que 

farem són: ambient de geometria, sensorial, fusteria, d’exterior, llum i foscor, teatral, creatiu, 

artístic, ioga i modelatge. 

 

A cada nivell es fa una llibreta viatgera la qual anirà cada setmana a casa d’un/a nen/a de 

la classe. A P5 es farà la “Llibreta viatgera del Monstre de Colors” per tal  de treballar les 

emocions. Cada infant s’emportarà una funda de plàstic amb els fulls corresponents i a l’aula 

anirem formant la llibreta en un arxivador. 
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4. UN DIA A l’AULA DE P-5 

9'00 A 9'45: salutació, hàbits i càrrecs (penjar abrics, deixar l'esmorzar, mirar contes ...). 

9'45 a 10'45: activitat programada  

10’45 a 11’10: esmorzar. 

11´10 a 11'45: pati. 

11'45 a 12:  hàbits d'autonomia i neteja  

12 a 12'15: petita activitat programada. 

12'30 a 15'00: dinar. 

15 a 15'15: relaxació. 

15'15 a 16: activitat programada, treball per ambients o joc simbòlic.  

16 a 16’30: hàbits d'autonomia, ordre i higiene. 

 

5. L’ORGANITZACIÓ DEL CURS 

 

▪ Excursions i sortides:  

- Les excursions seran les següents: 

 

TRIMESTRE LLOC DATA 

1r trimestre Sortida per l’entorn A concretar 

1r trimestre 
Sortida per l’entorn  

(tardor, buscar Tió…) 
A concretar 

3r trimestre 
Colònies a Can Putxet 

(Sant Celoni) 
25 i 26 de maig  

 

▪ Activitats culturals: aquest curs l’associació cultural està preparant l’oferta d’activitats 

seguint protocol Covid. 
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▪ Informes: a finals de gener es lliurarà el primer informe i es farà una entrevista. Al juny es 

farà l’entrega del segon informe. 

El divendres al migdia (de 12.30h. a 13.30h.) està reservat per parlar amb les famílies, però 

cal concertar les entrevistes amb antelació amb la tutora o trucant a l’escola (93 844 92 75). 

 

6. COL·LABORACIÓ FAMÍLIA ESCOLA 

 

A cada classe es tria un pare o mare com a delegat/da d’aula. És l’enllaç entre tutora, 

escola i família. 

El pare/mare delegat/da disposarà  d’una llista de la classe amb els correus electrònics i 

telèfons, si no ens dieu el contrari.  

 

La col·laboració dels pares i les mares amb l’escola és imprescindible per avançar i 

progressar, però, a més a més, hi ha unes activitats concretes i petites coses en les quals 

ens podeu ajudar molt, tot i que aquest curs 2020-21 potser no es podrà fer:   

▪  Acompanyar-nos a les activitats culturals o en sortides de mig dia. 

▪ Aportar material pels diferents temes que es treballin (Projectes). És important que 

busqueu la informació amb els vostres fills/es i els hi expliqueu per tal que la puguin 

compartir amb la resta de la classe. Cal que tot el que porteu estigui marcat amb el nom. 

▪ Tallers familiars: carnestoltes i primavera. 

▪ Netejar les joguines i material divers de la classe a final de curs. 

▪ Altres aspectes que aniran sortint al llarg del curs. 

 

7. COM PODEU AJUDAR ELS VOSTRES FILLS I FILLES 

Hàbits que treballem a l’aula i que , alguns, també podeu reforçar a casa 

 
Hàbits d’ordre: 

▪ Seure bé. 

▪ Saber fer la fila i seguir-la. 

▪ Seure al lloc i no aixecar-se si no és necessari. 

▪ Respectar (sempre que es pugui) les hores d’anar al lavabo. 

▪ Desar sempre les coses després de fer-les servir. 

▪ Penjar la roba al penjador. 

▪ Demanar el torn de paraula aixecant el dit. 
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Hàbits d’higiene i neteja 

▪ Portar les mans netes. 

▪ Anar a fer pipí abans de sortir de casa, d’anar al pati, de fer psicomotricitat, de fer 

música....etc 

▪ Saber fer servir el mocador correctament. 

▪ Llençar els papers a la paperera. 

 Reciclar en els diferents contenidors: paper, envasos, orgànic i rebuig. 

▪ Netejar els estris de treball. 

▪ Desparar la taula després d’esmorzar i llençar les engrunes a la paperera. 

 

Hàbits d’autonomia personal 

▪ Vestir-se i despullar-se autònomament. 

▪ Saber cordar-se i descordar-se els botons i les cremalleres. 

▪ Girar les mànigues del dret. 

▪ Posar-se i treure’s la bata a la classe. 

▪ Fer-se responsable de les coses pròpies ( bata, jaqueta, bossa, got...). 

 

Hàbits de treball i de relació a la classe 

▪ Saber fer silenci i escoltar quan cal. 

▪ Compartir el material i conservar-lo. 

▪ Acabar les feines. 

▪Portar a terme correctament els càrrecs i responsabilitats que els siguin encomanats. 

▪ Respectar les normes que regulen la vida de l’escola dient: “bon dia”, “bona tarda”, 

“fins demà”... 

▪ Demanar les coses correctament: “si us plau”, “gràcies”, ... 

▪ No emportar-se res que sigui de l’escola. 

 

 

 

 

Equip de mestres d’Educació Infantil 

Sta. Eulàlia de Ronçana,  9 d’octubre de 2020 

 


