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ALOCSE-AILÍMAF ÓICALER

La relació que es va creant entre l’escola i la família és molt important i la influència que
aquesta relació pot exercir en el desenvolupament dels infants és més significativa i
transcendental del que se sol creure.
Es faran:
- dues reunions de curs per explicar les activitats més rellevants.
- dues entrevistes amb la tutora al llarg del curs i sempre que sigui necessari.
Posem a la vostra disposició el correu del professorat de l'escola. Aquest correu ha de servir
per aquelles comunicacions que tenen certa urgència i no es poden resoldre a les entrevistes o
a les entrades-sortides de l'escola.
Se us faran arribar les informacions de diferents maneres:
- A través de circulars i/o correu electrònic
- Personalment.
- A través dels vostres fills i filles per tal que aprenguin a ser responsables.
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Per potenciar l'autonomia dels infants, caldrà que portin roba
còmoda.
?RATROP ED MEH ÈUQ

La bata de l'escola és obligatòria. Cada dia la bata es portarà a
casa i caldrà portar-la el dia següent a l'escola.
Cal portar una bata per quan fan pintura, amb goma als punys i
sense botons. Cal posar-hi nom i veta per penjar. Evitar bates de
plàstic.
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?RATROP ED MEH ÈUQ

Només l'alumnat de P3 portarà una bossa de roba
amb una muda completa, amb sabates i mitjons,
marcada amb el nom i cognom.
No s'han de portar joguines de casa a no ser que es
demanin per fer alguna activitat.
Aniria bé que els guants, bufandes i paraigües no
es quedessin a l'escola i us els emportéssiu a casa.
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?RATROP ED MEH ÈUQ

Les jaquetes, bates, abrics i xandalls han de dur una veta llarga amb
el nom.
Per les sessions de psicomotricitat s'ha de portar el xandall i la
samarreta de l'escola. Caldrà portar també uns mitjons antilliscants.
Aquests mitjons es quedaran a l'escola a es retornaran a casa per
rentar al final de cada trimestre.
Ha d'estar tot marcat amb el nom, fins i tot les bambes
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A les sortides cal portar el xandall de l'escola. A les sortides que es fan pel
poble s'especificarà si és necessari o no el xandall.

SEDITROS

A l'alumnat fix al menjador se li proporciona un pícnic des de l'escola.
Qualsevol alumne que vulgui aquest pícnic, només ho ha de demanar a
secretaria com a màxim tres dies abans de la sortida.
També cal portar una motxilla còmoda que permeti portar el pícnic, en el
cas que l'hagi demanat.
Des de l'escola, a cada sortida, es proporciona una targeta identificativa a
cada alumne.
La recollida serà sempre a l'aula, excepte l'alumnat de P3 que es podrà
recollir a l'autobús.
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SEITLALAM I ENEIGIH

Quan el nen o la nena estigui malalt o malalta, o hagi tingut febre a la nit,
no ha de venir a l’escola, ja que pot encomanar-ho als altres companys i
companyes.
Quan un nen o nena es fa mal o es troba malament, es trucarà a la família
perquè el vingueu a buscar. Si és una urgència actuarem el més ràpid
possible des de l'escola.
Cal portar un paper del metge conforme ja pot assistir a l’escola després
d'una malaltia contagiosa (fongs, conjuntivitis, varicel·la, etc).
Si s'ha de prendre un medicament o homeopatia en horari escolar, s'ha de
passar per secretaria a signar una autorització. S'hi haurà d'adjuntar la
recepta mèdica, la dosificació i l’hora que s’ha de donar.
Si algun/a alumne/a té polls es trucarà a casa per venir-lo a buscar i no
podrà tornar a l'escola fins que no tingui cap poll, ni cap llémena, ja que
s'encomanen molt fàcilment.
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És convenient que l'alumnat esmorzi a casa.
A l'escola es pot portar un petit entrepà o una fruita pelada i
tallada.
RAZROMSE

Cal adequar l'esmorzar a la quantitat que menja el nen o la nena.
Per fomentar uns hàbits d’alimentació saludable, els divendres
serà el dia de la fruita a l’escola. Aquest dia tots els alumnes
haurien de portar una peça de fruita (pelada i tallada) per
esmorzar.
L’esmorzar s’ha de posar dins d’una carmanyola i aquesta dins una
petita bossa de roba juntament amb una ampolla d'aigua
reutilitzable, tot marcat amb el nom.
Les motxilles ocupen massa espai als penjadors i només es faran
servir per anar d'excursió.
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Si algun alumne s'ha de quedar a dinar algun dia esporàdic, enviarà un correu a
menjador.primaria@caldes.epiaedu.cat (per infantil i primària). A l'apartat de SERVEIS
de la web, dins de l'ESPAI MENJADOR, trobareu tota la informació necessària

RODAJNEM

L'alumnat de P3 cada dia portarà un pitet amb goma al coll.
L'alumnat de P4 (a partir de quan es demani) i de P5 portarà un necesser amb raspall
de dents i pasta tot amb el nom posat. Cada setmana es portarà a casa per revisar.
Si necessita menjar de dieta, cal que s'avisi a la tutora o a secretaria.
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RODAJNEM

En acabar de dinar els infants de P3 tindran l’oportunitat de fer la migdiada.
És una estona que permet continuar el treball dels hàbits d’autonomia, de convivència,
d’ordre, d’higiene... Després de seguir unes rutines (rentar-se les mans i la cara, endreçar
el pitet, descalçar-se, agafar les seves pertinences...) podran gaudir d’un entorn apropiat
per a relaxar-se i descansar.
La migdiada serà una estona voluntària. En el cas que s’observi que algun alumne no la
vol fer, anirà al pati o a l’aula amb altres alumnes a fer l’activitat corresponent.
L’estona de migdiada es donarà per finalitzada a les 3 de la tarda, quan tots els infants
hauran de ser a les seves aules per començar les activitats.
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QUÈ CAL PORTAR PER FER LA MIGDIADA?
Llençol amb gomes de mida 60x120 ajustable, llençol, coixí i/o manta per tapar-se, i si cal
xumet i/o peluix que els ajudi a dormir, tot marcat visiblement amb el nom.
RODAJNEM

Tot això cal portar-ho el dilluns dins d’una bossa de roba marcada amb el nom, i el
divendres se l’enduran a casa per rentar

ESCOLA PIA CALDES - INFANTIL

El dia de l'aniversari o sant, l'alumne es converteix en protagonista. Per potenciar la
motivació a la lectura, aquest regala un conte a la classe, aquell dia se li posa una
corona i es llegeix el conte o ells mateixos l’expliquen als seus companys i companyes.
SIRASREVINA

Aquest conte es queda a la caixa dels contes i el poden mirar en diferents moments al
llarg del curs. Aquests contes passen al curs següent on es poden continuar mirant.
Els que celebren l’aniversari a l’estiu, durant el mes de juny tindran, si volen, un dia per a
celebrar-ho.
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