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INFANTIL
INFORMACIONS A LES FAMÍLIES CURS 2017-18

!
Presentem el lema d’enguany
amb el que treballarem els
valors de l’alegria i el treball
cooperatiu.

Benvingudes
famílies!
El nou curs que ve és una
invitació a treballar
conjuntament, FAMÍLIA i
ESCOLA.

Fundació Escolàpies
Formem part, juntament amb
nou escoles més, de la
Fundació Escolàpies
Catalunya. L’Equip de
Titularitat vetlla per la bona
gestió de totes les escoles, per
la renovació pedagògica del
seus mestres i per l’assoliment
d’estandards d’eficiència i
qualitat educativa.

L’Equip directiu
té la missió específica de
corresponsabilitzar-se del
funcionament del centre i
impulsar l’acció educativa que
es duu a terme en la seva
globalitat.

L’etapa d’Educació Infantil
La finalitat de l'educació infantil és contribuir al desenvolupament
emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en
col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i
entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives
d'aprenentatge."

Capacitats a l’etapa d’Infantil
Existeixen nou capacitats que es desenvoluparan entorn als eixos
següents:"

Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més
autònoma!
1.Progressar en el coneixement i domini del seu cos, el moviment i
la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats."
2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i
aconseguir una imatge positiva d'ell mateix i dels altres."
3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions
quotidianes, amb seguretat i eficàcia."
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AMPA Escolàpies El Masnou. Què fem?
• Col·laborar
en la marxa del
Centre.
• Ajudar a dotar-lo dels mitjans
necessaris per tal de poder
garantir en tot moment la major
eficàcia.
• Canalitzar la participació
corresponsable dels pares en tots
els àmbits de l'escola.
• Vetllar per les exigències d'una
escola cristiana.
• Promoure la qualitat de
l'educació.
• Facilitar activitats formatives
pels pares.
• Promoure activitats educatives,
culturals, artístiques i esportives
per als alumnes.
• Promoure i vetllar pel bon
desenvolupament del projecte
de reutilització de llibres de text.

Agraïm a l’AMPA!
L’interès, l’impuls i la gestió del
Projecte de socialització de llibres
de text.
El suport a les festes i tradicions
que
celebrem a
l’escola i al
poble.

!
L’adquisició
de dues
impressores
3D per a l’aula d’experimentació
del centre.
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Aprendre a pensar i a comunicar!
4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les
habilitats matemàtiques bàsiques."
5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als
diferents contextos i situacions de comunicació habituals per
mitjà dels diversos llenguatges."

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa!
6. Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb
una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment,
en activitats socials i culturals."
7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida
quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en
conseqüència."

Aprendre a conviure i habitar el món!
8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els
altres i en la resolució pacífica de conflictes."
9. Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que
el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració
amb el grup i cap a la integració social."

Àrees d’aprenentatge
Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres."
Àrea de descoberta de l’entorn."
Àrea de comunicació i llenguatges: llenguatge verbal,
llenguatge plàstic, llenguatge musical, llenguatge audiovisual i
llenguatge religiós. "
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Horaris d’entrades i
sortides
Per la pista poliesportiva de l'escola
(carretera de Teià):
Matí:
Entrada: 08.55 - 9.05
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Organització de l’etapa
L’etapa s’estructura en 3 cursos:"
P3 nens/es de 3 anys: TORTUGUES / CARGOLS"
P4 nens/es de 4 anys: DOFINS / PINGÜINS"
P5 nens/es de 5 anys: GIRAFES / ELEFANTS"

Sortida: 12.50 – 13.00
Tarda:
Entrada: 14.55 – 15.00
Sortida:: 16.50 – 17.00
Fora d’aquest horari l’entrada i la
sortida es realitzaran per la porta
de l’edifici principal (Jaume I, nº 3).
En el moment que l’alumne surt de
la porta de l’edifici d’Infantil, se’n fa
responsable la persona que l’ha
vingut a buscar.

!
Puntualitat i
assistència

!

La puntualitat és un fet d’especial
importància pel bon funcionament de la classe i de l’escola. Els
nens/es que acostumen a fer tard queden perjudicats perquè
l’activitat ja és començada i es troben cohibits davant els
companys."
Quan la porta del poliesportiu quedi tancada s’haurà d’entrar per
l’edifici principal (C/Jaume I). El nen/a s’haurà d’esperar fins que la
persona encarregada l’acompanyi a la classe.
És important també crear l’hàbit d’assistència, tant al matí com a
la tarda. La pèrdua d’aquesta constància en venir a l’escola fa que
el nen/a es desorienti i que el seu aprenentatge quedi perjudicat.
Cal avisar a l’escola per justificar les absències."

!
Informacions a les famílies curs 2017-18

Autonomia!
Per tal que el vostre fill/a vagi
adquirint autonomia, creiem
convenient:
Portar roba còmoda, fàcil de
cordar i descordar; ni
cinturons, ni tirants, ni
complements, …
Cal habituar el nen/a a donar
els encàrrecs, tant per part
dels pares com per part dels
mestres, (sobres, targetes,
carpetes, notes, avisos, etc.)
És convenient acostumar el
nen/a des de casa a: treure’s i
posar-se les jaquetes, endreçar
les coses al seu lloc, netejar-se
sol després d'anar al WC., ferse responsables de les seves
coses...
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Horaris dels àpats
(esmorzar i dinar)
L’esmorzar es pren cap a les
9,30h. – 10,00h.
És convenient portar esmorzar,
encara que sigui poca cosa.
D’aquesta manera el nen/a
adquirirà tota una sèrie
d’hàbits alimentaris i d’higiene,
i aguantarà millor fins l’hora de
dinar.
L’esmorzar ha de ser adequat a
la gana i preferències del
vostre fill/a, per tal d’evitar que
passi una mala estona.
Es pot aprofitar l’esmorzar per
portar un petit entrepà, unes
galetes, cereals, fruita,
làctics, ...
Els nens i nenes de mitja
pensió dinen a les 12,40h i
després fan una estona de
migdiada o descans.
Si un nen/a s’ha de quedar a
guarderia per la tarda o ha de
fer alguna activitat extraescolar
poden portar berenar. Els
altres nens/es no berenen a
l’escola.

7 de setembre 2017

Servei de menjador
El menjar es fa a l’escola, amb cuina i menjador propis."
Si algun nen/a pateix algun tipus d’intolerància alimentària, l’escola
pot proporcionar l’alimentació adequada sempre i quant tingui el
certificat mèdic corresponent i les pautes que s’hagin de seguir."
Quan un nen/a necessiti fer “dieta”, cal portar una nota de la
família amb les indicacions oportunes. Aquesta nota, signada pel
pare, la mare o el tutor, es donarà en entrar a l’escola."
El matalasset per poder descansar es pot anar a buscar a
l’administració de l’escola durant el mes de setembre. Cada últim
divendres de mes es retornarà a casa per poder-lo rentar."
Els nens/es de P3 que es quedin a dinar a l’ escola, han de portar,
tots els dilluns, cinc pitets marcats amb el nom i cordats amb una
goma, dins d’una bossa marcada en un lloc ben visible."
Cada mes es facilitarà el menú del menjador, a les famílies que
utilitzen aquest servei. Els tiquets de menjador, pels nens/es que
no són fixes de mitja pensió, cal comprar-los a secretaria de
l’escola (Mari Carmen Bujía). "

Medecines i malalties
Si el nen/a ha de prendre algun medicament cal donar-lo a
l'entrada amb el nom i cognom, classe, data, dosi i horari. Cal
deixar-ho tot ben clar. Recordeu d’omplir la butlleta que el tutor o
la tutora del vostre fill/a us donarà per fer servir en aquests casos.
L’escola no donarà cap antitèrmic (paracetamol i/o
ibuprofè) sense autorització escrita de la família.

Si durant l’horari escolar un/a nen/a es posa malalt/a, s’avisarà a la
família per tal que se’l vingui a buscar el més aviat possible. Un/a alumne/a que marxa amb febre de
l’escola, l’endemà s’haurà de quedar a casa.
Es prega abstenir-se de portar a l’escola el nen/a malalt, amb malalties contagioses (conjuntivitis, aftes
a la boca, “cucs”, ...) o paràsits - polls."
Qualsevol nen/a que se li detectin polls, es trucarà a la família per què se’l vingui a buscar."
Si el vostre fill/a pateix algun tipus d’al·lèrgia cal informar al tutor/a. "
L’escola disposa d’una assegurança d’accident concertada amb el CENTRE MÈDIC EL MASNOU
(carrer Itàlia, número 1 baixos)."
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Com ens
comuniquem?

!

Tres reunions de grup – classe amb el
tutor/a (juny - setembre – juny).
Entrevistes individuals família – tutor/a
(hores concertades)

!
!
!
Circulars informatives
Quan l'escola hagi de comunicar-vos alguna cosa, ho farà
per mitjà de la Plataforma EDUCAMOS. Un cop
començat el curs se us facilitarà un usuari i contrasenya"

!
Horaris de visita
!
P4 A - pingüins / Marta Oliva:
dimarts de 9:00 h a 10:00 h
P4 B - dofins / N. Puigdollers-Judith
Fernández divendres 10:30h a 11:30h
P5 A - girafes / Josep Tressens:
dimecres de 9:30h a 10:30h
P5 B - elefants / Eva Amador:
dimarts de 9:00h a 10:00h

!

Intranet – Plataforma Educamos: avui és
notícia, circulars, missatges, cita
d’entrevistes...
Blog de l’etapa d’infantil.
Twitter de l’escola. Podeu seguir les
activitats més destacades de l’etapa a
través del nostre compte de twitter,
@Escolapies_Mas9
Fulls d’incidències, que omple el mestre
si ha de notificar alguna cosa a les
famílies.
Notes puntuals de casa que es poden
donar a l’encarregat de la porta per què
faci arribar al tutor/a.
A les 13h. i a les 17h. els pares que ho
desitgin poden entrar a la classe per
parlar amb el tutor/a o especialista.
Tots els divendres de curs, a la tarda
(16h.45), podeu entrar a buscar els
vostres fills/es a les seves aules.
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!
Si teniu qualsevol problema per accedir-hi, dirigiu-vos a la
secretaria del centre: secretaria@escolapieselmasnou.org"

!
Informes

!
Durant el curs es donaran dos informes (febrer i juny).
S’haurà de retornar a l’escola la butlleta de l’informe
signada, el més aviat possible."
Als nens i nenes de mitja pensió se'ls donarà diversos
informes al llarg del curs per tal d’informar-vos sobre els
seus assoliments pel que fa als hàbits alimentaris."
"

Adreces i telèfons

!
Cal notificar sempre a la secretaria de
l’escola els possibles canvis d’adreça,
telèfon i/o correu electrònic.
Seria bo donar més d’un telèfon de
contacte, per qualsevol avís urgent."

!
!

!
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Excursions i sortides
Al llarg del curs es faran sortides d'acord amb les diferents unitats
didàctiques programades. "
Algunes sortides tenen un preu de cost que s'anunciarà en una circular
informativa. Aquesta quantitat està inclosa en la quota mensual de
sortides i excursions que a finals de curs se us regularitza. No totes les
sortides de proximitat seran avisades amb antelació."

!

Més endavant rebreu
informació detallada de
les sortides d’aquest curs
2017-2018.

En totes les excursions o sortides els infants hauran d’anar vestits amb el
xandall de l’escola."
Els nens de mitja pensió tenen pícnic (entrepans, postres i beguda). Si no
voleu fer ús d’aquest servei ho heu de notificar a la secretaria de l’escola."
La família haurà de signar una autorització anual conforme el seu fill/a
pot sortir de l’escola a les sortides programades."
!

Guarderia i activitats
extraescolars
Els alumnes que es quedin a
guarderia sortiran per l’edifici
principal.
Horari de guarderia:
Matí 8.00 - 9.00
Tarda 17.00 - 19.00
L'escola és qui organitza les
activitats extraescolars. Podeu
conèixer l’oferta d’aquestes

Dies de
psicomotricitat:
P4 A pingüins: dilluns matí.
P4 B dofins: dijous tarda.
P5 A girafes: dilluns tarda i
dimecres matí
P5 B elefants: dimarts i dijous
matí.

Altres informacions
pràctiques

!

La BATA s'ha de portar neta cada dilluns. Els alumnes de mitja
pensió la retornaran a casa cada dimecres a la tarda. Per tant, el
dijous cal portar-ne una altra de neta. El divendres tots els alumnes
la retornen a casa. Si es prefereix, els alumnes de mitja pensió
poden portar el dilluns les dues bates per tota la setmana. Aniria bé
anar revisant els botons i les betes de la roba."
Els dies de psicomotricitat i a les sortides - excursions, s'ha de
portar el XANDALL DE L’ESCOLA. Recordeu de marcar el
jersei del xandall. També aniria bé portar calçat còmode, a ser
possible de velcro. "
Durant l’hivern, es pot portar una jaqueta d’abric per posar a les
hores de pati, que es quedarà a l’escola fins que passi el fred."
Per tal de no embrutar la roba i/o la bata de l’escola durant les
activitats de plàstica, es pot portar una samarreta vella una mica
gran, una bata vella, un peto de plàstic, ..."
Els jerseis, jaquetes, anoracs i roba d'abric en general s'han de
portar ben marcats i amb una cinta ben llarga per poder-los penjar
amb comoditat en els penjadors. Igualment és convenient marcar
la roba d’abric complementària (gorres, bufandes, guants…)."

!
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Aniversaris i Sants
Tots els aniversaris se
celebraran a la tarda.
Per tal d'afavorir una educació
per la salut, creiem convenient
que es porti solament un
caramel per cadascú (xupa-xup,
piruleta, etc.).
No es poden portar bosses
plenes de llaminadures per
cada nen/a. Si ho preferiu es
poden portar galetes, coques, i
pastes en general (amb
tovallons) i berenarem tots junts
a l’aula. Us agrairem que no
porteu begudes.
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Cada nen/a ha de portar una tassa o got de plàstic, marcat amb
el seu nom en un lloc visible. Cada dilluns es portarà a l’escola, i
els divendres es retornarà a casa per rentar."
Tots els nens i nenes de P3 (tortugues i cargols) hauran de portar,
durant el primer trimestre, una muda de recanvi, també
marcada. Si creieu que el vostre fill/a la pot necessitar també
durant la resta del curs, recordeu canviar-la amb el canvi
d'estació. També cal posar a la motxilla una bossa de plàstic per si
hi ha roba bruta."

!

Motxilles i/o bosses d’esmorzar
És convenient portar una motxilla ja que
sovint s'ha de dur la bata, l'esmorzar, etc."
La motxilla ha de ser petita i de tanca fàcil
(cremallera). Cal evitar portar motxilles amb
!
rodes. Si la motxilla és molt gran ocupa
massa lloc al penjador i no deixa penjar bé les altres coses. També
ha de dur el nom en lloc visible."
L’esmorzar es pot portar en un “taper” o capsa de plàstic (així
evitem el consum excessiu de paper d’alumini)"

!
L’escola no repartirà cap targeta
d'invitació.
Cal abstenir-se de portar
càmeres de fotos i/o vídeo.
Degut a la normativa sobre
protecció de dades, l’escola no
facilitarà les adreces ni telèfons
dels alumnes.

!
!

S’ha d’intentar no portar joguines, ni objectes de casa, ni
coses de valor.
A l'escola hi ha els estris necessaris per a cada activitat."
Tot el que necessiti el nen/a diàriament se li proporcionarà a
l'escola. Aquests objectes "espontanis" desorienten, distreuen,
provoquen baralles, es
malmeten i, de vegades, es
perden."
El/la mestre/a no es fa
responsable d'allò que porti
el nen/a pel seu compte. Es
recomana no portar
braçalets, anells o coses de
valor."

!
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CALENDARI ESCOLAR 2017-2018
1r trimestre: del 14 de setembre al 22 de desembre (migdia)"
2n trimestre: del 8 de gener al 23 de març"
3r trimestre: del 13 d’abril al 21 de juny (migdia)"

DIES FESTIUS DEL CENTRE

Any 2017:
12 d’octubre
13 d’0ctubre"

Festivitat de la Mare de Déu del Pilar"
"

1 de novembre" "

Dia de lliure disposició (aprovat pel CE Municipal)"
Tot Sants"

6 de desembre" "Dia de la Constitució"
7 de desembre

Dia de lliure disposición (aprovat del CE Municipal)"

8 de desembre" "

Dia de la Immaculada"

Any 2018:
12 de febrer"

"

Dia de lliure disposició (aprovat pel CE Municipal)"

30 d’abril"

"

Dia de lliure disposició (aprovat pel CE Municipal) "

1 de maig"

"

Dia del treball"

21 de maig"

"

Pasqua granada - Festa local El Masnou"

29 de juny"

"

Sant Pere - Festa Major El Masnou"

CELEBRACIONS PRÒPIES D’ESCOLA:
Inici de curs"
Festes populars: Castanyada, Carnestoltes, Sant Jordi i Mare de Déu de Montserrat"
Nadal (20 i 21 de desembre, Pastorets d’Infantil)"
Sant Josep de Calassanç i Santa Paula Montal"
Eucaristia familiar a la Parròquia de Sant Pere"
Pasqua
Festa de l’escola i Final de curs"
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!
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!
"

!

!
!

Nou curs… NOU LEMA!
És ja un costum arrelat en els nostres centres educatius, el treball i
la descoberta dels valors associats al lema. Enguany ens hem
proposat treballar el significat dels valors de l’alegria i el treball
cooperatiu, a través del lema EN MOVIMENT ! "
A l’Evangeli hi ha una recepta per a la felicitat, i per encomanar
l’alegria: les Benaurances. Som feliços quan volem fer bé les coses,
som feliços quan portem la pau als altres, som feliços quan, amb
humilitat, no esperem res a canvi… Són pistes que volem explorar,
fer descobrir als nostres alumnes."
En Moviment! Per a què ens mobilitzem? Ens posem en marxa
pel treball en equip, pel treball en xarxa. Aconseguir-ho no és fàcil!
hem de treballar un munt de competències: personals,
comunicatives, socials… esperem fer bons passos endavant!"
En Moviment!, seguint Santa Paula Montal i Sant Josep de
Calassanç amb els quals acollim i perpetuem el seu compromís
envers l’educació de tots els infants i joves, i sobretot d’aquells que
més ho necessiten. "
En Moviment! per fer pinya, treballant amb l’ALEGRIA de viure
i amb esperit d’equip: tota la comunitat educativa d’Escolàpies El
Masnou: tots els alumnes de l’escola, tots els mestres i professors,
amb les famílies, amb l’AMPA, amb el PAS, amb els equips de
monitors, els equips de cuina i manteniment, i els equips de neteja. "
Desitgem-nos un bon curs 2017-18!
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"

!
!
!
!
Fundació Escolàpies- Escolàpies El Masnou
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya"

!
!
!
!
!
!

Jaume I, 3
Tel. 93 540 31 36
08320 EL MASNOU

!

Webs informatives:
www.escolapieselmasnou.org
www.
www.ampaescolapieselmasnou.org

!

e-mails:
direcciopedagogica@escolapieselmasnou.org
capestudisinfantil@escolapieselmasnou.org
secretaria@escolapieselmasnou.org
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