
/

QUÈ   NECESSITA   DUR   L’INFANT?  

- Bata  amb  botons  davant  i  puny  elàstic,  amb  el  nom  posat  a  un  lloc  visible  i                  

una    veta    per   poder-la   penjar   (20   cm).  

- Bosseta  per  dur  el  berenar  amb  el  nom  a  un  lloc  visible.  L’infant  l’ha  de                 

reconèixer.  

- Carmanyola  de  plàstic  per  dur  el  berenar,  també  amb  el  nom  posat.  No               

posam  paper  d’alumini  ni  de  plàstic.  Comprovau  que  la  carmanyola  cap  bé             

dins   la   bosseta.  

-       Cantimplora    o   botella   petita   amb   aigua.  

-       Sabates   còmodes    i   amb    velcro    per   afavorir   l’autonomia.  

- Roba  còmoda .  Evitau  retranques  i  cinturons,  millor  calçons  amb  elàstic.            

Els   dies   de   psicomotricitat   han   de   dur   xandall.  

- Bossa  amb  muda  completa :  roba  interior,  calcetins,  sabates,  calçons  i            

jersei,   tot   amb   el    nom   posat .   Ho   anireu   canviant   segons   canviï   el   temps.  

-  Abrics,  jaquetes,  bates...tot  ha  de  dur  el nom  posat  i  veta  per  poder-los               

penjar.  Sense  veta  tot  rellisca  i  els  infants  es  frustren  quan  ho  intenten              

penjar.  

-  A  principi  de  curs,  us  demanarem  una  aportació  voluntària  de  48  €  que  ens                

servirà  per  adquirir  tot  el  material  fungible:  folis,  cartolines,  ferramenta,           

gomets,  fulls  de  plastificar,  paper  continu,  pinzells,  pintures,  ceres…  es           

tracta  d’una  aportació  per  a  tot  el  curs  i  l’escola  la  precisa  per  fer  front  a                 

aquestes   despeses.  

-  Dos  paquets  de tovalloletes  humides  i  dues  capses  de mocadors de             

paper.  

A  l’infant  l’ajudarà  molt  participar  dels  preparatius:  triar  la  bosseta,  la            

carmanyola,  la  bata…serà  una  manera  de  començar-se  a  mentalitzar  del  que            

l’espera   a   l’escola.  

Moltes  gràcies  per  la  vostra  col.laboració.  Per  a  qualsevol  dubte  estam  a  la              

vostra   disposició!  
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L’equip   d’educació   infantil  

 

 

Dijous,   4   de   Juny   de   2020  

Benvolgudes   famílies,  

Benvinguts  a  la  nostra  escola.  Us  feim  arribar  informació  sobre  el            

funcionament  del  cicle  d’Infantil,  el  material  que  hauran  de  dur  per  setembre,             

els  hàbits  que  treballarem  conjuntament  amb  vosaltres  i  la  metodologia           

pedagògica   en   què   ens   basam.  

 

EL   FUNCIONAMENT   DEL   CICLE  

- Adaptació :  Durant  la  primera  setmana  de  curs normalment  solem  fer un             

període  d’adaptació.  Aquest  any  suposam  que  també  es  farà,  però  haurem            

d’esperar  la  nova  normativa  escolar.  A  principi  de  curs  us  informarem  dels             

horaris.  

-  És  important  que  l’infant  controli  esfínters.  Aprofitau  aquest  estiu  per llevar             

bolquer,  xupa  i  biberó .  L’ús  prolongat  d’aquests  darrers  pot  provocar           

malformacions  i  dificultats  per  aprendre  a  xerrar. No  ho  deixeu  per  a             

finals   d’estiu.  

-  Us  pregam puntualitat  en  les  entrades  (9:00).  Les  barreres  al  matí  es              

tanquen  a  les  9:10.  Us  recomanam  que  comenceu  el comiat quan  entreu             

per la  barrera  de  manera  que  quan  la  tutora  obri  la  porta,  l’infant  ja  pugui                

entrar   a   classe.    Retardar   l’adéu   no   ajuda   a   l’adaptació.  

-  Les sortides  són  a  les  13:50 .  Podreu  entrar  a  les  aules  a  recollir  els  infants                 

i   a   gaudir   dels   espais   i   de   les   produccions   que   hauran   duit   a   terme.  

-  És  possible  que alguns  infants  plorin i  això  és  normal.  A  les  aules  els                

donam  l’afecte  que  necessiten, respectam  el  plor  i  mai  ridiculitzam  ni            
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comparam  els  infants. Si  veuen  que  vosaltres  us  sentiu  segurs  i            

confiau   en   l’escola,   l’adaptació   serà   més   rápida   i   senzilla.  

-  A  principi  de  curs  us  donarem  l’horari  de tutories ,  aprofitau-les  per             

compartir   dubtes,   angoixes…sempre   que   ho   considereu   necessari.  

-      Avisau   si   una   persona   diferent   a   l’habitual   ha   de   recollir   l’infant.  

-  Els dilluns  berenam  de fruita .  L’heu  de  dur  preparada  perquè  l’infant  se  la               

pugui  menjar  (palada  si  cal,  tallada)  i  forqueta  si  cal.  Els berenars  han  de               

ser    sans    i   variats.   Cal   evitar   brioxeria   industrial,   xocolata,   llepolies.  

-  Al  llarg  del  curs  rebreu circulars  informatives  via  electrònica  o  en  paper.              

Revisau   la   bosseta   quan   la   portin.  

-  Solem  fer sortides  al  llarg  del  curs.  Abans,  rebreu  circulars  que  us              

informaran  de  tots  els  detalls.  És important  l’assistència .  Quan  pagueu,           

donau  els  doblers  dins  una  bosseta  o  sobre  amb  el  nom  posat  i  l’import               

exacte.   A   les   sortides   hi   van   les   tutores   i   altres   mestres.  

-  Estan  previstes  activitats  (com  La  Capsa  de  la  Vida)  en  què  els  infants               

podran  mostrar objectes  personals  (juguetes,  fotos...)  per  tant,  reservau          

aquests  objectes per  quan  sigui  el  moment .  No  les  dugueu  habitualment            

a   classe.  

-  Al  llarg  del  curs,  podreu  observar  l’ evolució  dels  vostres  infants  (en  el              

dibuix,  en  la  manera  de  parlar..)  Si  hi  estau  atents,  veureu  que  aquest              

procés   és   meravellós.  
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LA   METODOLOGIA,   EL   NOSTRE   DIA   A   DIA  

 

Al   llarg   de   l’horari   lectiu,   feim   ús   de   diverses   metodologies:  

-  De  9  a  10:30,  els  infants  aprenen  amb  el  seu  grup  d’edat,  això  vol  dir  que                  

estan   amb   els   companys   i   amb   la   tutora.  

-       De   10:30   a   11:00   berenen  

-       D’11:   00   a   11:45   surten   al   pati  

-       D’11:45   a   12:00   relaxació  

-  De  12  a  13:15  Lliure  circulació:  els  infants  es  poden  moure  pels  espais               

gaudint  de  les  diferents  propostes  i  compartint  el  joc  amb  infants  de  3,  4  i  5                 

anys.  Cada  ambient  és  acompanyat  per  una  mestra  de  referència.  Això            

ens  proporciona  un  coneixement  molt  acurat  de  cada  infant  i  per  tant,             

l’avaluació  és  molt  més  rica.  Actualment  comptam  amb  els  següents           

ambients:  

         ·     Joc   simbòlic   (pepes,   cuineta,   metges...)  

         ·     Art   (cavallets,   témperes,   plastilina,   minimóns...)  

         ·    Tresca   i   pensa   (geometria,   numeració,   trasvassaments,   jocs   de   taula..)  

         ·    Lletres   i   històries   (enfilar,   jocs   de   lectura,   escriptura,   biblioteca...)  

-  Al  llarg  de  la  setmana,  hi  haurà  dues  sessions  de  psicomotricitat,  dues              

d’anglès  i  una  de  música.  Durant  aquestes  sessions,  els  infants  resten            

amb   el   seu   grup   de   referència.  

És   possible   que   us   demanem   col.laboració   quan   sorgeixi   algun   projecte.  

 

*IMPORTANT:  Pensau  que  aquesta  és  la  metodologia  que  seguim          

habitualment,  però  el  proper  curs  haurem  de  seguir  les  instruccions  que            

conselleria   ens   indiqui   en   tot   moment,   degut   a   la   pandèmia   del   COVID19.  

Això  vol  dir,  que  possiblement  haurem  d’anar  realitzant  els  canvis  oportuns  i             

anar   adaptant-los   a   la   nostra   metodologia   de   la   millor   manera   possible.  
 

 



/



/

 

 

 

BENVINGUTS  
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