29 de juny de 2018

EDUCACIÓ INFANTIL
Qüestions pràctiques per al proper curs 2018-2019
Reunió de pares
La reunió de curs amb els pares d’Educació Infantil, per explicar-vos el funcionament del curs
serà el dijous 6 de setembre a les 17 hores, a l’escola. Aquest dia podreu conèixer la tutora
del vostre fill/a.
Començament de curs
Pels alumnes de P3: L’acollida dels infants de P3 es farà d’una forma esglaonada per afavorir
la integració dels alumnes a l’aula.
Així doncs els dia 12 i 13 de setembre els nens i nenes només assistiran a l’escola en una
franja horària reduïda, que serà per a uns de 9:15 a 11h i per als altres d’ 11:15 a 13h.
El dies 14 i 17 tots els alumnes assistiran de 9 a 13h. A partir del dia 18 ja es farà l’horari normal
(de 9 a 13h i de 15 a 17h).
Durant els dies 12, 13, 14 i 17, a la tarda, les tutores programaran breus entrevistes de 10
minuts amb els pares de cada alumne per rebre una primera informació bàsica de l’infant.
L’horari d’aquestes entrevistes el trobareu a la pàgina web de l’escola a la pestanya del curs
2018-2019, a partir del dia 20 de juliol.
Pels alumnes de P4 i P5: Les classes començaran el dia 12 de setembre a les 10 del matí.
Horari escolar:
L’horari de matí és de 9 a 13 hores i el de la tarda és de 15 a 17 hores.
La porta de l’escola s’obre cinc minuts abans de l’inici de les classes. A l’hora de la sortida, els
alumnes començaran a sortir a partir de les 12:50 hores i a partir de les 16:50 hores.
Als alumnes d’Educació Infantil se’ls podrà acompanyar fins a la classe quan arribin al matí
(entre 8:55 i 9:05) i se’ls podrà recollir també a la classe a la sortida de la tarda (entre les 16:50 i
les 17:00). Al migdia, els que marxin a dinar a casa se’ls ha de cridar per l’intèrfon de l’entrada
del carrer Dos de maig amb nom i cognom, i esperar al peu de l’escala.
Es prega puntualitat tant a l’entrada com a la sortida.
Material escolar: ATENCIÓ NOVETAT!!!
Les fitxes i material que cal comprar les trobareu a la botiga virtual de Llibres TEXT. Si heu
demanat que els portin a l’escola, el tutor/a els repartirà el primer dia de classe.
A l’apartat del curs 2018-2019 de la web, dins la botiga virtual hi trobareu l’explicació de com
comprar i fer el pagament, clicant el botó “Com comprar llibres i quadernets curs 18-19”. És
imprescindible fer-ho abans del dia 20 de juliol.
L’escola té un programa de reutilització de llibres i la quota de reutilització es cobrarà per rebut
durant el primer trimestre.
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Altre material:
Tots els alumnes del parvulari han de portar a l’escola, quan comenci el curs:
● Un paquet de tovalloletes humides gran
● Un got de plàstic(no de paper) marcat amb el nom
● Una capsa de mocadors de paper de més de 100 unitats al setembre i una altra al febrer.
● Un paquet de bosses de plàstic mida aproximadament 40x25cm. (només els alumnes de
P3)
Bates i xandall:
Les bates, motxilles i equipacions esportives les heu de comprar a la botiga virtual que trobareu
a la plataforma digital. A l’apartat del curs 2018-2019 de la web hi trobareu l’explicació de com
comprar les bates i les equipacions esportives.
És obligatori portar la bata i la motxilla diariament a l’escola. El xandall s’ha de portar a les
classes de psicomotricitat i a les sortides culturals.
El xandall, samarreta d’esport, bates i jaquetes han de portar una cinta d’uns 20 cm
aproximadament per poder-les penjar i han d’estar marcades amb el nom i cognom.
Serveis escolars:
L’escola posa a disposició dels pares i mares els següents serveis:
Mitja-pensió: Aquest servei començarà el dia 12 per a tots els cursos, excepte el de P3 que
començarà el dimarts 18 de setembre.Els alumnes que es queden al menjador de l’escola el
dilluns han de portar dues bates, diferents de la de l’escola, per dinar. Una la faran servir de
dilluns a dimecres i la portaran a casa per rentar i l’altra la faran servir dijous i divendres.
Acollida: al matí, de 8 a 9 hores, pels alumnes d’Educació Infantil i Primària. També hi haurà un
servei de ½ acollida amb horari de 8:30 a 9 hores. El primer dia d’acollida pels alumnes de P4 i
P5 serà el 13 de setembre i pels alumnes de P3 serà el dimarts 18 de setembre.
Acollida de tarda, de 17 a 18 hores pels alumnes d’ Educació Infantil i Primària.
Activitats extraescolars: L’1 d’octubre comencen les activitats extraescolars. L’oferta d’activitats i
els horaris els trobareu a la cartellera del centre i a la pàgina web de l’escola, a la pestanya del
“Serveis”, a partir del 16 de juliol.
Quotes previstes pel proper curs:
Les quotes pel proper curs es presentaran al Consell Escolar el dia 9 de juliol i les trobareu
publicades a la web de l’escola a partir del dia 16 de juliol a l’apartat de curs 2018-2019. A
principis de setembre rebreu un correu electrònic explicatiu de les quotes del curs.
Desitgem que passeu unes bones vacances tot gaudint del temps de lleure amb la família. Bon
Estiu!
L’Equip Directiu

R-E4-01-12 Rev.1

