Benvinguts a P3!
RESUM INFOMACIONS BÀSIQUES PER L'ENTRADA
DELS VOSTRES FILLS I FILLES A P3.

comencem P3

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 famílies
proporcionant-los un clima i entorn de confiança on es sentin acollits i amb
expectatives d’aprenentatge.
Aquest curs, iniciem un curs excepcional, marcat per unes directrius de prevenció
i seguretat però amb la vostra col·laboració segur que serà un curs en el qual tots i
totes aprendrem molt.

vídeo

Adaptació i entrades i sortides

Per tal de facilitar l’adaptació dels infants de 3 anys, la seva incorporació a la
dinàmica escolar es farà de forma esglaonada (del 14, 15, 16, 17,18 i 21 de
setembre), de manera que mig grup vindrà al matí (de 10h a 12h) i mig grup a la
tarda (de 15:05h a 16:40h) alternant successivament.
Durant l'adaptació un familiar acompanyarà fins a la classe al nen/a, aquest anirà
amb mascareta, distància i prèviament posant gel desinfectant a les mans. Acabada
l’adaptació, els nens entraran sols al recinte escolar, cap a la seva aula. A la sortida, un familiar
podrà entrar dins del recinte escolar, mantenint les distàncies de seguretat amb les altres famílies,
fins a la porta de l’aula només en el període d’adaptació. Un cop hagi finalitzat aquest període, els
pares esperaran a fora l’escola i se’ls entregarà el seu fill/a individualment (en el moment que es
consideri ja s’informarà a les famílies). Si el ve a buscar algú diferent a l’habitual, s’ha de comunicar
prèviament a l’escola ja sigui a través de l’APP o trucant a l’escola si hi ha un imprevist.
Per tal d'afavorir l'adaptació, recomenem que els alumnes que es quedin al menjador comencin a
partir de l'octubre.

vídeo

Comunicació família-escola

tutorial funcionament
aplicació de l'escola

Considerem essencial per l’educació dels nens/es que hi hagi una bona
col.laboració entre la família i l’escola. Aquesta es fa per l’APP Escola Pompeu
Fabra que us heu de descarregar al mòbil: Play/apple store, escriure escola
Pompeu Fabra, registrar-se i escriure el codi (enviat per correu electrònic). L’heu
de mantenir activa tot el curs.

material escolar

S’abona a través de l’APP de l’escola (fins 14/9/20) la quantitat de 61€. La quota de
material inclou: quaderns de treball, material escolar, APP, samarreta... i la quota
de l’AFA que col·labora en activitats de l’escola (aquest curs serà de 5 euros).

vídeo

entrevistes inicials
El divendres 4, dimarts 8 i dimecres 9 es faran entrevistes individualitzades, per tal
que els pares, juntament amb els vostres fills/es, conegueu a la tutora i establir un
primer contacte. Us donarem una cita prèvia per assistir a l’entrevista. Cal que
vingui un adult amb el nen/a a l’hora prevista i amb mascareta.

vídeo

què cal anar preparant?
vídeo

-Una bossa de roba amb una muda complerta de recanvi (calcetes/calçotets,
mitjons, pantalons, samarreta i sabates) tot marcat amb el nom.
- Un caixa de mocadors (tissues).
- Un paquet de tovalloletes.
- Per portar cada dia, una bossa petita de roba per portar l’esmorzar, una ampolla
d'aigua amb dosificador o cantimplora i un pot de gel desinfectant.
És molt important que TOT ESTIGUI MARCAT AMB EL NOM!

ALGUNES RECOMANACIONS PER L’ESTIU
- Aprofiteu el bon temps per acabar de solucionar el tema dels bolquers, el xumet i els
biberons.
- Continueu animant-los a vestir-se i calçar-se sols, a ser ordenats, a caminar sense cotxet...
- Respecteu els horaris de dinar i de dormir (és important que descansin un mínim de 10
hores a aquesta edat), marcar pautes i límits, parleu habitualment amb ells/es, sobretot feuho amb un registre normal, mirant-los a la cara i a la seva alçada.
- Parlar de la seva adaptació a l’escola els anirà molt bé.

Dossier de P3
Per completar tota aquesta informació de manera més detallada llegiu el següent document

DOSSIER DE P3.

tenim moltes ganes de
conèixer-vos a tots i
totes, amb la vostra
ajuda tot anirà bé!

