
BENVINGUTS AL CURS 2019-2020 

CEI 

SAGRATS CORS 



TRANQUILS! 
Podreu trobar aquesta presentació a la nostra web! 

No oblideu passar també pel nostre  
Facebook i Instagram! 

ceisagratscors.org 

CEI Sagrats Cors Llucmajor 

ceisagratscors 

 



PRESENTACIÓ 

TUTORES 

3 Anys A 

Ana 

3 Anys B 

Xisca 

Altres 
mestres 

PT 

Mari 

 

Anglès 

Xisca G. 
 

Suport 

Mari  

Magdalena 





  

D’Octubre a Maig 

De dilluns a dijous: 

- De 9h a 12:30h 

- De 15h a 17h 

  

Els divendres: 

- De 9h a 12:30h 
  

El nostre horari: 
  

  Setembre i Juny 

 De dilluns a dijous: 

-  De 9h a 14h 

  

 Els divendres: 

-  De 9h a 12:30h 
  



ENTRADES I SORTIDES 

- Per la porta de l’aula de 3 anys A. Fer dues files. 
- Les classes comencen a les 9 en punt. PUNTUALITAT. 
- Les entrades han de ser ràpides. 
- Per manca de puntualitat o visites al metge, l’entrada 

serà a les 10h, pel c/ Vall. S’ha de justificar. 
- L’genda en la mà si ha res escrit. 
- No entrar pares a l’aula. 
- Pipis fets de casa 
- Targetes per a la recollida dels infants. 
- Periode d’adaptació, l’entrada serà pel c/ Vall. 



ÉS MOLT IMPORTANT  
 

LLEGIR ELS CARTELLS, CIRCULARS, 
WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM, WEB. 

Triarem un representant de pares que estarà en contacte amb la 

mestra, és exclusivament per rebre notificacions i fotos de Whatsapp. 



BERENARS 
- Dilluns fruita, divendres lliure.  

- Demanam berenars saludables, evitar la 
bolleria. 

- Botella d’aigua amb “pitorro” 

- Començam berenant a l’aula. 

- Si duen actimel amb canyeta.  

- Iogurt només si el saben menjar tot sols. 

- Recipients de vidre NO.  

NOMS per tot! 
 



MATERIAL 
DIARI 

 
MOTXILLA: el berenar, una botella d’aigua petita i l’agenda. 

AGENDA: Si heu escrit alguna cosa, que la duguin a la mà, si 

les mestres tenim cap comunicació també baixaran amb 

l’agenda a la mà (si van a matinet igual, si van a extraescolars, 

revisau l’agenda).  

* Les absències i retards s’han de justificar. 

* IMPORTANT: Omplir les dades personals de l’agenda 



MATERIAL A DUR 
ELS PRIMERS DIES 

 FOTO de l’infant amb la seva família, de 10x15 
 
 COIXENET per a seure. 



VESTUARI 

 

 

 

 

 

- Posar el NOM A TOT. 
 
- És obligatori cosir una ANSA per a penjar el bavero i  
les jaquetes. 
 
- Roba còmoda: fomentar autonomia. Sabates sense cordons. 
 
- PSICOMOTRICITAT: Dimecres horabaixa, dessuadora o 
camiseta de l’escola i esportives (obligatori). 
 
- TALLER DE PLÀSTICA: Dimarts horabaixa, “bavero” opcional 
però recomanable. 

 



ANIVERSARIS 
* El darrer DIMECRES de cada mes (l’horabaixa), coincidint 

amb el dia de Psicomotricitat. 

* Les dues aules juntes. 

* A la porta de l’aula hi haurà una graella on vos podeu apuntar. 

* És voluntari. 

* Invitacions, només si n’hi ha per tots. 

* No pastissos “cremosos”. 

 



EXCURSIONS 

 

 

 

 

 

Una  excursió per trimestre: 

 31 d’OCTUBRE: Granja escola es Burotell. 

 19 de MARÇ: Son Tiró. 

 23 i 24 d’ABRIL: Colònies. 

- Roba còmoda, 
camiseta/dessuadora de 
l’escola. 

- Horari de 9h. a 14h.  
- Menjador fins a les 15’30h.   
- No hi escola l’horabaixa 



TUTORIES 

DIJOUS A LES 12’30h 

DEMANAR CITA  

MITJANÇANT L’AGENDA 



PROTAGONISTA 
- Ho serà un infant cada setmana 

a partir d’octubre. 

- La família podrà venir a fer una 

activitat amb els infants. 

- Donarem una circular quan vos 

toqui.  



PROJECTES 

* Cada trimestre farem un projecte de treball.  

* Respectau els terminis d’entrega. 

* Preparar el material és voluntari. 

 



METODOLOGIA 
- Bon dia: propiciam la comunicació, interacció i aprenem 
conceptes bàsics del dia a dia. 

- Lògica-matemàtica i Lecto-escriptura: treballam a 
partir d’un dossier elaborat per les mestres, amb els 
llibres del material Santillana, que ens permeten un 
treball més manipulatiu i lúdic, i per tant més proper a 
l’infant. 

- Treballam partint del nivell de cada infant. Tots 
començam des del principi i anirem avançant segons el 
nivell de cada infant. 

- Racons compartits. 

- Treballam sobretot rutines i autonomia. 

 
 



COSES IMPORTANTS 
- Els infants no poden venir a l’escola malalts, 

ni amb ibuprofeno (dalsy) ni amb 
paracetamol (apiretal). Han d’estar a casa al 
manco 24h. sense febre, vòmits i diarrea.  

- No poden venir a escola amb polls o ous de 
polls, conjuntivitis,… 

- Respectau els terminis de pagaments, 
entrega de documents,… 

- No se poden dur juguetes de casa. 



MATINERA, MENJADOR 

 I EXTRAESCOLARS  

Amb la venda de llibres se va donar la 
informació dels preus d’aquests serveis. 



A l’escola reim, ens divertim, jugam, botam, ens 
embrutam i, de vegades, ens feim mal. 

I PER A ACABAR... 

Moltes gràcies per la vostra atenció 


