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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

5 Anys A

Bàrbara

5 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 5 ANYS A BÀRBARA

 Per entrar fan fila a l’escala del pati  al costat del menjador.

 En sonar el timbre els nins pugen tot sols.

 Utilitzar l’agenda per comunicacions amb la mestra,  si és algun  tema 

important esperar els darrers. 

 Per sortir, la mestra anirà enviant nins. Colocau-vos de manera que ella 

vos pugui veure.

 Si plou els nins de la classe de na Bàrbara baixaran per l’escala interior.



ENTRADES I SORTIDES 5 ANYS B XISCA

 Per entrar fan fila a l’escala del pati  al costat del pou.

 En sonar el timbre la tutora baixarà a recollir-los.

 Utilitzar l’agenda per comunicacions amb la mestra,  si és algun  

tema important esperar els darrers. 

 Per sortir la fila baixarà en sonar el timbre,  esperar abaix a 

l’interior davant. l’escala, procurar deixar passar els pares que 

entren a l’escola.



ÉS MOLT IMPORTANT 

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

WEB.

Seguirem amb el 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”

- Si tenim temps començarem a berenar 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, l’agenda i

carpeta de lectura.

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.

• Les absències i retards s’han de justificar.

* IMPORTANT: el primer dia han de dur estoig amb Plastidecor, 
llapis i goma



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: Dijous horabaixa, dessuadora o camiseta 
de l’escola i esportives (obligatori).

- TALLER DE PLÀSTICA: Dilluns horabaixa, “bavero” opcional 
però recomanable.



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

el dia de Psicomotricitat.

* Les dues aules juntes.

* A l’escala interior hi haurà un tauló 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: 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.

- Haureu de dur: una foto de 10x15, la

cartolina que la tutora vos haurà donat la

setmana anterior i 1 àlbum de fotos que

quedarà a l’aula.

- El protagonista triarà la lletra que es

treballarà aquella setmana.



ACTIVITATS DE PARES

 COM SEMPRE, PODREU VENIR LA SETMANA QUE EL 

VOSTRE FILL/A SIGUI PROTAGONISTA.

 MILLOR APUNTAR-SE. 

 ENGUANY HAN DE SER  CANÇONS, DANSES I JOCS. 

 PER ALS MÉS VALENTS MILLOR QUE SIGUI UN JOC DE 

LECTOESCRIPTURA O LÒGICA MATEMÀTICA



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.

- Lectoescriptura: Aquest curs treballarem més la lletra

lligada, però respectarem el ritme individual de cada infant.

A l’aula llegirem 2 vegades per setmana sempre que sigui

possible.

- Lògica-matemàtica: Afegim les sumes i les restes a la

resta de conceptes matemàtics.

- Seguim respectant el nivell de cada infant.

- Seguim treballant 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.


