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                      PRESENTACIÓ DELS MESTRES

INFANTIL                     PRIMÀRIA

P-3: Bea i Núria 1r A: Raquel 1r B: Sara
P-4: Toñi 2n A: Paqui         2n B: María
P-5: Mª Carmen 3r A: Sònia 3r B: Yasmina
Suport: Rosa Mondejar i Àlex 4tA:  Ariadna            4tB:  Vicky

5è A: Raúl    5è B: Anna  5èC:Verónica
ESPECIALISTES 6è A: Jordi 6è B: Àlex
EF: Yolanda     Suport Primària: Eli, Pilar, Rosa Martret i Àlex
Anglès: Isabel i Alba
EE: Rosa i Àlex
Música: Mercedes Religió: Javi
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           HORARI DEL CENTRE

★ El centre s’obrirà a les 8:15h i a les 14:45h, i es tancarà a les 
12:15h i a les 16:45h.

★ Horari Administrativa:dilluns i dijous de 9 a 14h. i dimecres alterns.

★ Horari Equip Directiu:estarà penjat a la porta d’entrada.
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ENTRADES I SORTIDES

★ Ed. Infantil: Les entrades i sortides de l’alumnat es faran per la porta principal de 
l’escola on la tutora estarà esperant per fer la fila i entrar al grup fins a l’aula. 
Recordeu que cal autorització signada si l’alumne marxa amb un germà més gran, 
però menor d’edat(més de 12 anys, el paper s’ha de demanar a secretaria).

ES PREGA PUNTUALITAT JA QUE LES LES ENTRADES I LES SORTIDES SÓN 
ESGLAONADES.
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SORTIDES EN CAS DE PLU A

★ Els dies de pluja, els i les alumnes d’infantil entraran i sortiran per la porta de la 
seva classe on els familiars faran una fila ordenada guardant la separació d’un 
metre i mig i amb mascareta.



RETARDS I A SÈNCIE
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★ Retards

Demanem amb antelació puntualitat en arribar a l’escola pel bon funcionament de les activitats 
programades a l’aula. Si l’alumne/a arriba fora de la seva franja horària, haurà d’esperar fins que 
tots els grups hagin entrat i un membre de l’equip directiu l’acompanyarà fins a la seva classe.

Si el retard no està justificat i és reiteratiu, després de tres avisos l’alumnat no podrà entrar a 
l’aula fins que no comenci la següent sessió i es quedarà amb un membre de l’equip directiu.

★ Retards en la recollida de l’alumnat

Si per causa excepcional l’alumne no és recollit a l’hora prevista, es trucarà al telèfon de contacte 
i el nen/a romandrà a l’escola amb el mestre responsable en aquell moment, fins que el vinguin a 
buscar. En cas que aquest temps d’espera arribi a 30’ i no s’hagi aconseguit contactar amb la 
família, l’alumne passarà a custòdia de la policia i s’omplirà el full que el centre té preparat.

★ Absències
Les absències s’han de justificar a l’agenda, al mail del tutor/a o al full que us proporcionarà el 
mestre/a. Si és una visita mèdica, cal també el justificant de la mateixa.
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★ Malaltia:

Si observem que algun alumne té febre o no es troba bé, seguirem el protocol establert dintre 
de la normativa covid-19.

En el cas que s’hagi d’administrar algun medicament, aquest s’ha de ficar en una bossa amb el 
nom i el curs acompanyat de la recepta mèdica on ha d’estar especificat el nº de col·legiat  amb 
el segell, dosi etc

★ Accident:

Si l’accident no requereix d’assistència mèdica serem nosaltres qui atendrem a l’alumne i 
desprès us ho comunicarem (telefònicament, personalment o via agenda).

Sempre en cas de dubte respecte a la gravetat del fet, us ho comunicarem per a que sigueu 
vosaltres qui prengui la decisió respecte a com actuar.

Si l’accident requereix d’assistència mèdica, actuarem d’acord a aquestes normes;

➢ Informar la família
➢ Trucar urgències mèdiques



★ Mòbils

No es podran portar dispositius mòbils a l’escola si no és amb l’autorització del tutor/a i/o 
especialista o en cas d’urgència.

★ Aniversaris
Aquest curs, degut a la seva excepcionalitat, no es portarà menjar ni beure.
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★ Polls

Si observem algun cas de pediculosi a l’aula, el mestre informarà la direcció i es posarà en marxa 
el protocol establert pel centre. Recordeu revisar els caps dels vostres fills/es habitualment.

★ Joguines

No es podran portar joguines a l’escola ja que si aquestes es fan malbé o es perden, el centre 
no es pot fer responsable.



VISITES PARES/ ENTREVISTES:

Tots els tutors/es i/o especialistes tenen una hora d’atenció als pares i es convocarà via agenda, 
mail del tutor/a i/o full de petició d’entrevistes. També podeu concertar cita mitjançant el 
mateix procés.

Tots els tutors tenen la seva hora de reunió dimecres a les 12h. i es faran de manera telemàtica.
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MATERIAL:
La quota de material per a Infantil serà de 50 euros pels no socis de l’AMPA i de 45€ pels socis.
El pagament del material es pot fer en un sol termini o en dos.

➢ Un sol termini : Data límit serà l’1 d’octubre.

➢ Dos terminis: 

■ Data límit per al primer pagament serà l’1 d’octubre (25€ socis i 25€ no socis).
■ Data límit per al segon pagament serà l’1 de novembre (25€ socis i 20€ no socis).

                                                           COMPTE BANCARI: 
                                             ES4601820256120201725888

NOTA

Recordeu que teniu l’opció de comprar vosaltres el material dels vostres fill/es, demanar al tutor/a la 
llista amb tot el que heu de portar.
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     CALENDARI DEL CURS
➢ Les classes comencen el 14 de setembre de 2020 i acaben el 22 de juny de 2021.

➢ Vacances de Nadal : Del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos. El dial 21 de desembre 
hi haurà jornada continuada de 8:30 a 12:30 

➢ Vacances de Setmana Santa: Del 29 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos.

➢ Dies festius:
■ 12 d’octubre, el Pilar.
■ 1 de novembre, Tots Sants i 2 de novembre, lliure disposició.
■ 6 de desembre, la Constitució i 7 de desembre, lliure disposició.
■ 20 de gener, festa local.
■ 15 de febrer, festa local.
■ 1 de maig, dia del treballador.
■ 3 de maig, lliure disposició.

➢ Jornada intensiva: Del 14 al 22 de juny de 2021, de 8:15 a 12:45h.
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SORTIDES I COLÒNIES

AQUEST CURS EXCEPCIONAL NO ES FARAN 
SORTIDES NI ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES.

3r trimestre- P5 va de colònies a El Xaloc a Calders, 
Barcelona els dies 7,8 I 9 d’ABRIL.

ED. INFANTIL
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                                   QUÈ FEM?

➢ Educació emocional

➢ Psicomotricitat

➢ Treball amb tablets

➢ Racons de joc simbòlic amb el grup classe

➢ Hora del conte a la classe

➢ Anglès: 1 hora a la setmana oral (P4 i P5)

➢ Matemàtiques manipulatives
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AVALUACIÓ

ED. INFANTIL

➢ Avaluacions: avaluació contínua feta dia a dia. Es donaran dos informes, un al gener i un altre a final 
de curs.

➢ En el primer informe us donarem informació de:
 P3 com ha anat l’adaptació i del nivell d’autonomia. 
 P4 i P5 dades dels continguts treballats, si s’han assolit o no, si estan en procés.

➢ En el segon informe ja rebreu dades a nivell de continguts treballats.

Tot i que us hem de dir que a l’educació infantil es treballa de forma global, no tenim assignatures com a 
tal, sinó diferents aspectes relacionats amb el llenguatge, l’autonomia personal, el coneixement del propi 
cos… i les valorem tenint en compte diferents activitats. Hi ha aspectes que treballem al llarg de tot 
infantil i que van evolucionant amb el nen.
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El dia a dia de l’aula d’infantil

Hàbits i rutines:
● Bon dia (cançó)
● Passar llista
● Quin dia és avui?
● Quin temps fa avui?
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HÀBITS I RUTINES

Es treballen cada dia, sempre en el mateix ordre i seguint les mateixes pautes. Es fan a partir 
d’encarregats, cada nen té una tasca: encarregat del bon dia, encarregat del temps, encarregat de 
la data…

BON DIA: es tria una cançó que s’acompanya d’uns gestos significatius i es canta cada dia abans de 
començar a passar llista.
Tenim les fotografies dels infants amb el nom i l’encarregat ha d’agafar-los i anar dient bon dia a 
tothom. 

QUIN DIA ÉS?: Hi ha una cançó que ens ajuda a memoritzar el nom i ordre dels dies,tenim 
cartells amb els noms dels dies de la setmana, ells trien el que correspon.

QUIN TEMPS FA?: Cantem la cançó del pastoret i l’encarregat mira a través dels vidres quin 
temps fa, tria el dibuix corresponent i l’enganxa al seu lloc.
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ACTIVITATS: Intentem sempre que les activitats en paper tinguin un treball previ manipulatiu, de 
joc, que es faci en gran grup o petit abans de fer-la de manera individual. 

PRE-LECTURA o 30 min. de lectura: treballem a partir de jocs per tal d’ampliar el vocabulari, 
l’expressió…

RACONS DE JOC: triem 4 jocs, dividim la classe en 4 grups o els deixem triar a ells a quin racó 
volen anar. Aprofitem per treballar diferents aspectes, vocabulari, relacions socials...

RACONS DE TREBALL: preparem 3 o 4 activitats, algunes que poden fer sols i una que necessiten 
que els guiem o ajudem.

JOC LLIURE: Estones on els infants poden triar a què volen jugar.

TREBALL DELS DIFERENTS CONTINGUTS: ja sigui el treball del nom, conceptes matemàtics, 
temes relacionats amb l’entorn i les festes...
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NOVES TECNOLOGIES: treballem amb les tauletes i els bee-bots temes relacionats amb 
l’aprenentatge de les lletres, seriacions, colors, nombres, conceptes matemàtics, seqüències 
temporals…

PSICOMOTRICITAT: es treballa el domini i coneixement del propi cos a partir de jocs i diferents 
activitats. També es treballen conceptes matemàtics, la relacions socials a través de jocs, la 
cooperació…

HORA DEL CONTE: ens expliquen contes, o veiem contes, o representacions amb titelles… poden 
ser contes clàssics o bé relacionats amb les festes populars.
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FUNCIONAMENT D’AULA O CICLE 

ED. INFANTIL

➢ Encarregats: en cada classe hi ha uns encarregats que es canvien cada setmana. Entre els 
càrrecs estan: repartidors de material i llibres, delegat verd, el de la pissarra, d’assistència…

Ja fa un temps vam iniciar, juntament amb el CAP del poble, el programa de Salut Infantil. És 
per això que agrairíem la vostra col·laboració en determinats aspectes com:

➢ Esmorzars: aniria bé que l’alumnat portés l’esmorzar en una petita carmanyola o en un 
porta-entrepans; a més de procurar que siguin variats i sans. Dimecres és el dia de la fruita.

➢ Aniversaris: aquest curs es celebren de manera simbòlica, sense coca. NO ES PODEN PORTAR 
LLAMINADURES,  ni regals per als companys.
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BYNAPP

Descarregar-se l’aplicació

\\Argo1\p\CURS 17-18\00 Bynapp\Explicació ús Bynapp.pdf

BLOG DE L’ESCOLA
Tota la informació del centre estarà penjada al bloc de l’escola:

http://agora.xtec.cat/escelscossetans

FACEBOOK  Escola Els Cossetans      INSTAGRAM @escola_els_cossetans

https://www.google.com/url?q=http://agora.xtec.cat/escelscossetans/&sa=D&ust=1599556018994000&usg=AFQjCNEuj---R3cX9XJkwQlUTGtdDsuLfQ
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SERVEIS DE L’ESCOLA

★ Menjador
★ Transport Escolar
★ Extraescolars
★ Acollida

AMPA

L’AMPA de la nostra escola porta a terme diferents gestions i programa  activitats diverses al llarg 
del curs, a més de fer dotacions econòmiques destinades a material necessari al centre. 

➢ GESTIÓ 
 

❖ Socialització de llibres de text, de lectura, diccionaris i quadernets.
❖ Servei menjador
❖ Servei d’acollida
❖ Extraescolars
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➢ ACTIVITATS

DE MANERA EXCEPCIONAL, DURANT AQUEST CURS NO ES PODRAN 
PORTAR A TERME 

❖ Tallers temàtics de manualitats al Nadal i Sant Jordi.
❖ Organització d’esmorzars.
❖ Participació a les diferents festes tradicionals que se 

                          celebren a l’escola.

➢ DOTACIONS

❖ Dotació de dispositius mòbils al centre.
❖ Regal del Tió.
❖ Dotació a la biblioteca.
❖ Dotació de material per l’escola.

L’AMPA, juntament amb l’escola, tenen previst continuar amb el projecte “PATI”, que té 
com a objectiu principal la compra de material per a diversificar i dinamitzar les 
activitats que es realitzen a aquest espai.
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