
Benvolguts pares i mares,

L’Equip de Direcció del Col·legi Pius XII es dirigeix a vosaltres per donar-vos la

benvinguda i facilitar-vos alguns consells de cara al començament del pròxim curs.

El vostre infant està a punt de començar una nova etapa important a la seva vida,

l’inici de l’escola! Dilluns … de setembre, vos convocam a una reunió informativa a

les …h a la biblioteca del centre.

Pensau que els vostres fills, en començar el curs escolar, necessiten un temps per

adaptar-se als espais físics, als nous hàbits i rutines escolars (horaris, costums,

activitats i normes) i a les noves persones (companys, mestres i personal de

menjador...). Aquests canvis són molt positius per als infants, però cada un ho viu

de manera diferent i a vegades hi ha reaccions més evidents com plors,

dependència de l’adult o resistència a deixar qui l’acompanya; i altres que passen

més desapercebudes com inseguretat, inhibició o desconfiança.

- Abans del començament del curs:

Per tant, és molt important des del començament una bona col·laboració i implicació

en el procés educatiu del/de la vostre/a fill/filla. Amb els consells que us donam,

ja podeu començar des de casa a ajudar el vostre infant a fer-se una imatge

positiva del que serà l’entrada a l’escola.

− Durant les vacances, abans del començament de les classes, parlar

favorablement de l’escola i de la mestra que tindrà.

− Respondre a totes les preguntes que l’infant faci sobre l’escola o la nova

situació.

− Iniciar canvis d’horaris i d’hàbits en consonància amb els nous horaris i

hàbits que tindrà una vegada iniciat el curs.

− Explicar la successió temporal de la jornada escolar: anar a l’escola, saludar

els mestres i els companys, quedar a la classe amb els companys, berenar,

fer feinetes, anar al pati, anar al menjador (si hi queda) i la sortida quan el

vendreu a cercar.

- Una vegada començat el curs:

Quan els infants comencin a venir a classe us recomanam que:

− No us desespereu si el procés d’adaptació és lent.

− Sigueu flexibles i tolerants els primer dies amb les reaccions dels infants.

− No enganeu els infants.

− Sigueu puntuals i no allargueu el moment de dir adéu.

- Informacions útils:



A continuació, vos relacionam una sèrie de normes i informacions que heu de tenir

en compte al llarg de tota l’etapa d’Educació Infantil i que facilitaran l’adaptació de

l’infant i l’assoliment d’unes rutines necessàries pel funcionament en grup:

- El curs comença dilluns dia 12 de setembre de les 9.00h fins a les 13.45h.

D’acord amb la normativa vigent, els nins i nines que no han estat mai escolaritzats

realitzaran el Pla d’adaptació, la resta farà l’horari complet o un Pla d’adaptació

voluntari que les mestres us explicaran el dia de la reunió.

- A partir de dimarts dia 13 de setembre (durant tot el mes de setembre) l’horari

serà de 8.15h fins les 13.45h. Si queda a dinar, la sortida serà a les 15.30h. Tot i

així, recomanam que els primers dies o setmanes l’infant no quedi a dinar, per

facilitar la seva adaptació al centre.

- A partir d’octubre l’horari serà de 8.55h-12.55h el matí i de 15.00h-17.00h

l’horabaixa. Els divendres d’octubre fins a maig es farà jornada continuada: de

8.55h a 13.40h i, si es queda a dinar, fins a les 15.30h.

Normes pràctiques per a tota l’etapa d’Educació Infantil

− Roba còmoda, han de poder anar al bany tots sols.

− Sabates de velcro.

− Els abrics, bates i jaquetes del xandall han de dur una cinta suficientment

grossa i forta per poder-los penjar al penjador i amb el nom posat a la cinta.

− Altres objectes d’ús personal (bosseta, muda de roba...) han d’anar marcats

amb el seu nom.

− Una muda de roba per tenir a la classe, també dins una bossa de tela.

− Els pagaments extraordinaris (sortides, excursions, etc. ) s’han de dur amb

els doblers justs dins un sobre amb el nom i el curs i entregar-lo a classe.

− L’agenda, el correu corporatiu, el classdojo i el drive (en cas de

comunicació telemàtica) servirà per intercanviar informacions durant tot el

curs (avisos de sortides, reunions, etc.).

− Per a informacions diàries podeu consultar el Classdojo (aula virtual) del

vostre grup classe d’Educació Infantil.

− Per qualsevol informació les mestres estam a la vostra disposició a les hores

fixades de tutoria amb cita prèvia.

− A les sortides, normalment, es deixen deu minuts de marge per venir a

cercar l’infant; passat aquest temps hauran d’anar a porteria a cercar el seu

fill.

− Per poder administrar un medicament als infants és necessari l’autorització

dels pares i la recepta o prescripció del metge.

− D’acord amb les instruccions sanitàries si l'alumne/a té febre no pot venir

a l’escola.

− Heu de respectar totes les indicacions, normes, senyalitzacions i cartelleria

del centre.



Gràcies per avançat per la vostra col·laboració, bones vacances i

benvinguts al 2n cicle d’Educació Infantil de Pius XII!


