CIRCULAR ESTIU

E.INFANTIL
P4 i P5

A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL
(P-4 i P-5)

Benvolgudes famílies :
Desitjant-vos un bon estiu per endavant, us fem arribar aquesta circular de cara
al proper curs per recordar-vos alguns detalls.
Començament de curs
-

La Conselleria d’Ensenyament disposa que el nou curs escolar comenci per
als mestres el dia 3 de setembre i el dia 12 pels alumnes.
Els alumnes de P4 i P5, a partir de les 9 del matí, poden anar directament a
l’aula on seran rebuts per la mestra.

Horari
-

Els nens i nenes d’Educació Infantil entraran a les 9 del matí i a les 3 de la
tarda. És bo aprendre a ser puntuals, ja en aquesta edat.

Normes de funcionament:
Joguines
-

Si els alumnes porten a casa alguna peça de treball o joguina de l’escola,
cal tornar-la.

Festes
-

Per celebrar el sant o aniversari NO es necessari dur res; en tot cas, que
sigui una cosa i ben senzilla. Recomanem portar una cosa per la classe, (un
conte, jocs de fusta, trencaclosques, encaixos, etc.). No acceptarem cap
aliment ni llaminadura, degut a les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
cada cop més freqüents. En cas que arribin a la classe ens veurem
obligats a retornar-ho a casa.

L’escola es manté al marge de qualsevol festa particular que s’organitzi
(sants, aniversaris, invitacions personals, regals,…) L’escola promou la
igualtat entre els alumnes i moltes vegades aquestes festes són només
per uns quants. Així doncs, les mestres no repartiran invitacions per a
festes (aniversaris, sants,…) que es fan fora de l’horari escolar.
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Menjar
-

Els esmorzars i també els berenars dels alumnes que es queden a fer
activitats extraescolars, cal que siguin petits i casolans.
- Recomanem: entrepans petits, galetes o fruita pelada.
Per uns bons hàbits alimentaris cal evitar: “bolleria”, patates rosses,…. ni
tampoc cap mena de beguda o iogurt.
- Cal portar-ho dins una carmanyola i mai embolicat amb paper d’alumini, ja
que som escola verda.
Altres
-

-

-

-

-

-

-

Els alumnes de P-4 que es queden a dinar han de portar dos PITETS amb
mànigues i el nom posat a davant en un lloc ben visible (igual que a P3).
Els alumnes de P5 que es queden a dinar, aquest curs, NO HAN DE
PORTAR PITET. Per tal d’anar afavorint la seva autonomia a l’hora de
menjar, utilitzant els tovallons de paper que se’ls hi donaran.
Els alumnes de P4 s’han d’acompanyar i venir a buscar a l’aula. Els/les
nens/es de P-5 faran fila a la placeta a les 9 i a les 3 de la tarda. A la 1 i a
les 5 h s’han de venir a buscar a l’aula.
Qualsevol nota dels pares a la mestra, fora dels moments d’entrada i
sortida, s’ha de fer directament a la mestra via correu o per telèfon.
Els nens i nenes de 4 i 5 anys han de portar una bosseta de roba per dur
l’esmorzar, NO MOTXILLA.
Cal fer vigilància continuada dels cabells dels vostres fills per tal d’evitar el
contagi dels polls.
Els nens/es que estan malalts (febres, grips, angines, varicel·les,
conjuntivitis…) no poden assistir a l’escola mentre hi hagi perill de contagi.
L’escola disposa de servei d’infermeria, a principi de curs us donarem una
autorització per tal de poder administrar algun medicament si és el cas.
Si un nen té febre durant l’horari escolar, se us avisarà de seguida i cal que
el vingueu a buscar tant aviat com sigui possible, cal actualitzar els números
de telèfon.
Cada mes es penjarà a la plataforma i a les dues porteries de l’escola, el
menú pels alumnes que es queden a dinar a l’escola.
Seria recomanable que els mesos més calorosos els nens/es portessin una
gorra per protegir-los del sol, marcada amb el nom. La crema solar s’ha de
posar a casa.
Les notícies que es van produint al llarg del curs (en forma d’avisos, de
dates de sortides, de celebracions…) s’anuncien puntualment a través del
twiter, plataforma i/o correu electrònic.
Cal que cada nen porti un paquet de tovalloles humides.
Cal portar una bata de pintura (qualsevol que ja tingueu).
Un got per beure aigua. El got es guardarà a la bosseta i cada dia cal
emportar-se’l a casa per rentar. Cal posar-hi el nom.
La roba ha de portar el nom i una veta per penjar.
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Material escolar
-

-

Els alumnes d’Educació Infantil no han de portar cap tipus de material
escolar (llapis, colors, pintura, plastilina,....). L’escola facilitarà els materials
necessaris per a treballar.
Us recordem que a la porteria trobareu les mostres de vestuari per
emprovar, per així saber quina talla podeu demanar per internet.

Quotes escolars
-

Tota la informació sobre els costos i quotes dels serveis escolars del curs
2018-19 estaran a la vostra disposició a la pàgina web de l’escola:
www.escorialvic.cat una vegada aprovats pel Consell Escolar.

Esperem que les vacances siguin ben profitoses per a tots/es.

Coordialment,
L’equip de direcció
Vic, juny de 2018
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