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Els infants que inicien l’escola per primera vegada necessiten
un període de temps per tal que el nou entorn, les noves
persones adultes i els nous/es companys i companyes
esdevinguin coneguts/es, i per tant, perquè els transmetin
sentiments de seguretat i confiança.

L’adaptació de P3 és un moment important i cal un
acompanyament per tal que els infants ho puguin viure amb
tranquil•litat. És per aquest motiu que es contempla una
adaptació progressiva. Els infants de P3 i les seves famílies
podran adaptar-se al nou context mitjançant la descoberta del
nou entorn de manera gradual. Aquest temps d’adaptació serà
comunicat a les famílies en les reunions respectives abans de
començar el curs escolar. 

Entenem que fent l’adaptació durant el mes de setembre els
infants ja estaran preparats per iniciar-se a aquesta nova
aventura i el període d’adaptació es donarà per finalitzat. 

TEMPS D’ADAPTACIÓ PELS INFANTS DE P3

Els hàbits són pautes de comportament interioritzades i rutines
que ajuden els infants a estructurar-se i a orientar-se millor.
L’adquisició d’aquests hàbits els permet ser més autònoms,
afavoreix la convivència positiva amb els altres, reforcen
l’autoestima i dóna seguretat personal.

TEMPS D’HÀBITS



En l’entorn escolar l’infant ha de poder comunicar les seves
emocions a l’hora que veure les emocions dels altres companys.

El/la mestre/a va fent una funció reguladora per construir els
sentiments de confiança, d’autoestima, de vergonya, de
protecció, de compassió, de limitació...d’acord amb la identitat
de cada infant en un entorn comunicatiu i compartit.

Les emocions es poden treballar de forma específica a través
de contes, dinàmiques de grup, a partir de converses, però
també de forma global, perquè les emocions ens acompanyen
sempre i a través d’elles els infants accedeixen igualment als
aprenentatges.

             “SI NO HI HA EMOCIÓ NO HI HA APRENENTATGE”

L’autonomia ha de permetre l’infant ser lliure i tenir iniciativa
per poder aprofundir en els aprenentatges i mostrar les eines
necessàries per a adquirir hàbits, valors i estratègies per tal
que cada vegada mostri més confiança i seguretat en ell
mateix a l’hora d’assolir nous reptes.

TREBALL D'EMOCIONS

TEMPS D’AUTONOMIA



INICIEM EL CURS

Adaptació al centre i al grup.

Hàbits.

Treball d'emocions.

Rutines

Cohesió social del grup. 

Durant el 1r trimestre

Les comunicacions amb les famílies seran a través de
la plataforma de comunicació web i mòbil, Dinantia. 

El nostre horari habitual de l'escola serà 

HORARI
9 - 12.30

15- 16.30

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Acompanyament TEI, Tècnica d’educació infantil, que
col•labora amb el professorat de P3 en el procés
educatiu de l’alumnat, principalment en el
desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les
necessitats bàsiques dels infants. 

També es realitzaran de manera presencial:
 

Reunions de grup
Entrevistes individuals 



Considerem l’esmorzar un espai més d’aprenentatge globalitzat
on s’estableixen relacions entre infants, amb els/les mestres,
amb diversos continguts de les diferents àrees curriculars...
S’acompanya als infants en el seu desenvolupament integral tot
acostant-los a la interpretació del món real mentre es
comparteix un àpat.

COM ES PORTA A TERME?
Tots els infants esmorzen a l’aula de referència.
Aconsellem fer servir una carmanyola o embolcalls de roba
(Boc'n roll).

Recomanem esmorzar variat i saludable.

Dimarts i dijous (fruita a escollir per la família)
Dilluns, dimecres i divendres (menjar saludable a escollir per la
família)

Queden exclosos d’aquests menjars, tota la brioixeria industrial,
els làctics, "actimel", sucs i xocolates.

Compartir bastonets de pa       o fruits secs             (les
famílies faran aquesta aportació quan se li comuniqui)
Aquests seran compartits en bols enmig de la taula, per què
aquells infants que vulguin puguin menjar-los. Els Petits no
menjaran fruits secs.

ESMORZAR

ESMORZAR FAMILIAR:
Un dia a la setmana (un dia diferent
cada trimestre) es donarà la
possibilitat a dues famílies de cada
grup-classe esmorzar conjuntament
amb els infants.



 
La quota de material del curs 2021-2022 serà de 200€ per infant. 

El mode de cobrament serà la domiciliació bancària.

Es farà un primer pagament al mes d'octubre i un segon pagament
al febrer.

Les colònies es pagaran a part.  
Entre 150 -  165 €
A voltant d'un centre d'interès

 

QUOTA DE MATERIAL

140 € material d'aula

60 € sortides

Relacionades amb el projecte de la classe



FESTES

 

A la nostra escola tenen un espai per a celebrar i fer-se
conèixer festes com: la CASTANYADA, el dia de la MÚSICA,
la festa de L'HIVERN, CARNESTOLTES, SANT JORDI i
FINAL DE CURS, en les que participen tots els infants de
l'escola i també les famílies. 
Totes i cadascuna d’aquestes festes celebrades a l’escola es
fan d’una manera totalment respectuosa i intentant donar
cabuda a totes les creences i religions; iniciant el coneixement
de l’infant cap a aquests moments culturals. 

La nostra Horta és un espai cedit a l'escola per l'Ajuntament.  
Tot el fem englobant molts i diferents aspectes que
justifiquen la raó de fer un projecte singular com aquest.

Els objectius principals són que els infants participin en les
tasques pròpies d’una Horta, tot lligat al projecte educatiu
del centre i a la vegada puguem abastir al menjador amb
productes ecològics i de proximitat.

L’Horta per la seva pròpia naturalesa és un espai
sociocultural on es treballen molts aspectes positius:
- Treball en equip.
- Paciència.
- Contacte amb la natura.
- Recompensa de la collita.

Tots aquests valors enriquiran els nostres infants i les seves
famílies.
Uns infants amb valors són la llavor d’una societat sana.

HORTA



L’ESTONA DE MIGDIA està vehiculada al voltant del propi
projecte Educatiu del Centre tenint en compte que aquesta
estona no es pot desvincular d’aquest. Per aquest motiu el
treball conjunt Comissió de menjador – cuina – menjador serà
constant, realitzant coordinacions i sessions de treball mensuals.

L’infant no ha de notar la diferència entre l’espai lectiu i no
lectiu. Per aquest motiu la línia educativa és la mateixa seguint
un mateix camí des que l’infant entra al centre fins que surt
d’ell.

Els infants realitzaran l’acte del fet alimentari amb
tranquil·litat i respectant el ritme de cadascú. Això es durà a
terme realitzant rotllanes / assemblees diàries (respectant el
PEC), intervenint en el parament i desparament de les taules
(cada infant al seu nivell maduratiu), adquirint uns hàbits
alimentaris i higiènics saludables, escollint els espais
d’aprenentatge lúdic als quals assistir diàriament. És a dir fent
de l’estona de migdia un moment d’aprenentatge relaxat,
agradable i de recuperació d’energia per encarar la tarda
lectiva de la millor manera possible.
Aquest Espai està organitzat i gestionat per l’AFA (Associació
de Famílies d’Alumnes) de l’escola i l’empresa cooperativa
Doble Via.
Comptem amb Cuina pròpia de proximitat i ecològica.
Productes naturals i de l'horta de l'escola. Mantenim el contacte
directe amb diversos productors, entre d’altres. 

L’AFA també ofereix un servei d’acollida matinal, que funciona
en horari de 7.30 h fins a les 9 h, i a les tardes de 16.20 h a
18.00 h.

MENJADOR I ACOLLIDA



L’AFA organitza els següents serveis:

  Acollida
  Menjador amb cuina pròpia
  Casalet diari 
 Activitats extraescolars

D’altra banda organitza altres activitats com:

Tallers familiars.
Xerrades pedagògiques.
Jornades pedagògiques.
Organització mixta amb el centre de les diferents celebracions
de festes tradicionals.
Celebracions de diferents festes tradicionals al municipi.
Comissions  de treball pròpies i mixtes amb el centre.

Des de l’AFA en coordinació amb l’escola articula diferents
Comissions pròpies i Mixtes en les que “treballem de la mà” les
diferents representants de la Comunitat Educativa Marta Mata.
 Aquestes Comissions són:

 Menjador.
 Festes.
 Cafè pedagògic. 
 Escola – AFA.
 Informàtica.
 Pati.
 Biblioteca.
 Horta.
Activitats extraescolars (Comissió pròpia de l’AFA)

AFA
AFA
AFA

ASSOCIACIÓ DE FAMÍMILES D'ALUMNES


