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TUTORES: 

 4t d’Educació infantil 

o 3 anys A: Lida (Margalida) 

o 3 anys B: Xisca G. 

 5è d’Educació infantil 

o 4 anys A: Bàrbara 

o 4 anys B: Esther 

 6è d’Educació Infantil 

o 5 anys A: Xisca P. 

o 5 anys B: Miquela  

PERSONAL DE SUPORT: 

 Pedagoga Terapèutica 

o  Núria  

 Auxiliar tècnica educatiu 

o Kika  

 Suport educatiu i directora pedagògica 

o Magdalena 

 

OBJECTIU CURS o LEMA 

 

“QUI SOM AMB ELS ALTRES?” 

 
 

  

HORARI  

 SETEMBRE I JUNY 

 DE DILLUNS A DIJOUS: 9H-14H 

 DIVENDRES: 9H-12’30H 

 D’OCTUBRE A MAIG 

 DEMATINS DE DL a DV: 9H 12’30H 

 HORABAIXES DE DL a DJ: 15H-17H 

 DIVENDRES HORABAIXA NO HI HA CLASSE. 

Seguint les instruccions de 

la Conselleria d’Educació les 

hores lectives d’horabaixa 

no són de caire obligatori en 

el cas d’Educació Infantil. 

Per tant, seran absències 

justificades. 
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LES AULES SERAN GRUPS ESTABLES AMB ELS MATEIXOS 

INFANTS I MESTRES.  
 

 
ENTRADES I SORTIDES 

ADAPTACIÓ 
 4t d’Educació Infantil (3 anys): La primera setmana d’escola s’han d’adequar als grups 

d’adaptació i horaris proporcionats per les tutores. 
 

 5è i 6è d’Educació Infantil (4 i 5 anys): El primer dia d’escola, dijous 10 de setembre, 
l’horari d’escola és de 9h a 11h. D’aquesta manera: 

o 4 i 5 anys A faran de 8:50h- 9h a 10:50h-11h. 
o 4 i 5 anys B faran de 9:00h-9:10h a 11h-11h. 

A partir del divendres 11 de setembre se respectarà l’horari normal del centre. 

 
SETEMBRE I JUNY 

 

 4t d’Educació infantil 

C/VALL (PERSIANA DE L’AULA B) 

o 3 anys A --- 8:50h – 9h / 

13:50h – 14h 

o 3 anys B --- 9h – 9:10h / 

14h – 14:10h 

 

 5è d’Educació infantil. 

C/PESCADORS 

o 4 anys A --- 8:50h – 9h / 

13:50h – 14h 

o 4 anys B ---- 9h- 9:10h / 

14h – 14:10h 

 

 6è d’Educació Infantil. 

ENTRADA CAPELLA, C/VALL 

o 5 anys A --- 8:50h – 9h / 

13:50h – 14h 

o 5 anys B --- 9h – 9:10h / 

14h – 14:10h 

 

OCTUBRE A MAIG 
 

 4t d’Educació infantil C/VALL (PERSIANA DE L’AULA B) 

o 3 anys A  

 ENTRADES: 8:50h – 9h / 14:50h – 15h 

 SORTIDES: 12:20h – 12:30h / 16:50h – 17h 

o 3 anys B  

 ENTRADES: 9h – 9:10h / 15h – 15:10h 

 SORTIDES: 12:30h – 12:40h / 17h – 17:10h 

 

 5è d’Educació infantil. C/PESCADORS 

o 4 anys A 

 ENTRADES: 8:50h – 9h / 14:50h – 15h 

 SORTIDES: 12:20h – 12:30h / 16:50h – 17h 

o 4 anys B  

 ENTRADES: 9h – 9:10h / 15h – 15:10h 

 SORTIDES: 12:30h – 12:40h / 17h – 17:10h 

 

 6è d’Educació Infantil. ENTRADA CAPELLA, C/VALL 

o 5 anys A 8:50h – 9h 

 ENTRADES: 8:50h – 9h / 14:50h – 15h 

 SORTIDES: 12:20h – 12:30h / 16:50h – 17h 

o 5 anys B  

 ENTRADES: 9h – 9:10h / 15h – 15:10h 

 SORTIDES: 12:30h – 12:40h / 17h – 17:10h 

 

Recordau puntualitat: Si s’arriba tard hauran d’esperar que hagi entrat 
el darrer grup.  
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RECORDAU...  
Cada família ha de fer cua i respectar la distància de seguretat, intentant dins la 

mesura del possible respectar els grups estables als quals pertanyen els infants.   

 

Els pares no poden entrar a l’escola, entraran només els infants.  

Demanam paciència davant la nova situació que suposarà el ritme més lent d’aquest moment 

d’entrades i sortides, i deixar de banda les presses. A més, pregam que en cas que algun dia hagin 

de venir a cercar a l’infant una altra persona, és important avisar prèviament.  

 
 

SERVEI DE MENJADOR I MATINERA  
 

 

En tot moment es respectaran els grups estables 

Horaris 

 Matinera: 7:30h-8:30h (c/ Vall 72) 

 Menjador:  

o Els dies que surten a les14h la sortida serà de les 15:15h-15:30h. (c/Vall 72) 

o Els dies que surten a les 12:30h la sortida serà de les 14:45h-15h. (c/ Vall 72) 

 

 
COMUNICACIÓ 
 

 
El GESTIB serà una eina molt important de comunicació d’aula amb la tutora, però així i tot 

també utilitzarem altres mitjans de comunicació família-escola. 

 

En cas de comunicacions referides al centre podeu telefonar al centre 971660847 / 

646455910 o bé podeu escriure un WhatsApp i esperar un OK de resposta confirmant que 

s’ha rebut.  
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MALALTIES 
 
 

Ara més que mai per favor NO podeu dur als infants a l’escola malalts o amb febre.  

Seguint les instruccions de les autoritats sanitàries els alumnes han de quedar a casa en els 

casos següents: 

 Febre (més de 37,5ºC) 

 Tos brusca i sobtada 

 Dificultat respiratòria  

Per això, cada dematí abans de sortir de casa és imprescindible prendre la temperatura 

als infants.  

 

En cas de polls no es pot venir a l’escola. 

 

  

En cas d’haver d’administrar medicació és imprescindible emplenar i entregar l’autorització que 

està penjada a la web del centre, tant amb paper a secretaria, com a través d’una foto al 

 WhatsApp de l’escola com per via telemàtica al correu de l’escola: ceisagratscors@educaib.eu  

 

 
BERENARS 

 
 

 Berenars saludables. NO ES POT DUR BOLLERIA (SUCS ENVASATS, GALLETES 

DOLCES, XOCOLATA, ETC.) 

 Dilluns fruita.  

 IMPORTANT que tot el que duguin els infants ho han de saber manipular ells sols:  

han de saber obrir i tancar els tapers, manipular la fruita, obrir la botella d’aigua, 

etc. ) 

 Tampoc es poden dur objectes de vidre com tapers o botelles. 

 El moment de l’àpat de berenar es farà dins l’aula.  

 Posar el NOM a tots els objectes de berenar. 

 Tapers, botella d’aigua ( amb pitorro o fàcil d’obrir i que no caigui per tot), etc.  

 
  

mailto:ceisagratscors@educaib.eu
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VESTUARI 
 

 
 POSAR EL NOM A TOT: jaquetes, guants, gorres, bufandes, bates/baveros, etc.  

 ANSA o CINTA per penjar jaquetes i bavero. Ja que als infants els hi serà més fàcil penjar-

ho i són ells els qui s’encarregaran del seu material. A més de ser més còmode i  així no 

cauen del penjador. 

 Roba còmoda que afavoreixi l’autonomia de l’infant. Evitar tirants, calces, cinturons, 

sabates cordades. 

 És convenient no venir molt mudats a l’escola, ja que estam a infantil i és millor anar 

còmode, ja que les activitats i el dia a dia pot variar en funció dels esdeveniments quo-

tidians.  

 Sabates sense cordons o de velcro, i calçons amb elàstics que ells mateixos es puguin 

posar i llevar.  

 El dia de psicomotricitat: xandall  i sabates esportives. 

 El dia del taller de plàstica: bavero opcional però MOLT recomanable. O bé roba que 

se pugui embrutar.  

 Muda obligatòria dins l’aula a 3 anys i opcional als altres cursos. Amb nom, dins una 

bossa tancada, ja que ha de passar una QUARANTENA. La muda quedarà dins l’aula, no 

la transportareu cada dia.  

 

 

MATERIAL 
 
 

 Bosseta de tela o motxilla amb el nom de l’infant visible. 

 Estoig amb cremallera amb el següent material i el NOM POSAT!: 

o Llapis Staedtler 2 i plastidecor de tamany normal, no els grossos. 

o Una capsa de ceres Manley de colors (NOMÉS ELS DE 3 ANYS) 

o Paquet de tovalloletes 

o Capsa de mocadors d’un sol ús 

 
 

 

 

 



REUNIÓ INICI DE CURS 2020-2021 

 

6 

 

 

ANIVERSARIS 

 

 

Aquest curs NO podrem celebrar cap aniversari dins el centre (ni aula ni pati).  A més, no es 

podrà repartir cap targeta d’aniversari, ja que no pot entrar RES de fora de l’escola a dins 

l’escola.  

 

METODOLOGIA 

Pels infants dels cursos de 4 i 5 anys es farà una avaluació inicial per saber tenir 

coneixement del nivell dels infants i des d’on començarem.   

En cas de confinament seguirem amb els llibres a casa. 

 

 PROTAGONISTA. Enguany no es podrà dur res de casa, i tampoc es podran fer activi-

tats amb les famílies dins el centre. Així i tot, celebrarem el protagonista d’aquesta 

manera: 

- Cada setmana 1 infant a partir d’octubre. 

- Aquesta activitat, entre altres coses, millora l’autoestima dels infant i fa 

que se senti important, sobretot durant aquesta setmana. 

 PROJECTES 

- Com a activitat més lúdica i d’autoaprenentatge farem projectes seguint 

una temàtica sorgida dels interessos dels infants. 

- La durada serà d’un trimestre aproximadament, però dependrà de la te-

màtica i dels propis infants.  

- Anirem publicant al blog el seu desenvolupament. 

 

 

TUTORIES 

Podran ser presencials o telemàtiques, sempre amb cita prèvia.   

  

L’horari de les tutories serà a partir de les 12:30h els dies que cada tutora assigni. 

 

 


