REUNIÓ 1ER TRIMESTRE
Classe dels Llunàtics
Normes a seguir:
•

Horari:

➢ Entrada de matí: 8:45h-9:30h
Activitat: 9:30h- 10:00h
Esmorzar: 10:00h-10:15h
Pati: 10:15h-10:45h
Hàbits de neteja:10:45-12:00h
Recollida matí: 12:00h-12:30h
➢ Entrada de tarda: 15:00h-15:15h
Activitat: 15:15 – 16:00h
Hàbits de neteja: 16:00h- 16:45h
Recollida tarda: 16:45h-17:00h (Màxima puntualitat ja que tot seguit comença
l’acollida de tarda i la porta del carrer ha de quedar tancada).
➢ Acollida de matí: 7:45h / 8:45h
➢ Acollida de tarda: 17:00h- 17:45h/18:00h
•

Telèfon: 973730183

•

Les xarxes de l’escola son:
o Blog: http://escolabressolpasapas.blogspot.com
o Pàgina web: www.rossellobressol.com
o Instagram : ebpasapas

•

La roba: de l’escola ha d’estar marcada i ha de ser còmoda. Sobretot
marcar les jaquetes que estan penjades als penjadors i posar-hi betes. Els
infants hauran d’entrar a l’aula amb un altre calçat (mitjons de caminar,
sabatilles, clocs...) per tal de que l’aula estigui el mes neta possible ja que
els infants sempre van pel terra. La bossa de la muda sempre haurà
d’haver samarreta/bodi, pantalons, mitjons i una bossa de plàstic per
posar la roba bruta.

•

Servei de Menjador: La bossa (de tela tipo sac) del menjador s’haurà de
portar els dilluns amb els pitets, el llençolet per l’hamaca amb gomes, el
got i la tovallola amb beta, tot ben marcat amb el nom.
(full adjunt amb normes de menjador)

•

Malalties: El nen/a no pot assistir a l’escola si té febre superior a 37,5, té
vòmit o descomposició o qualsevol malaltia contagiosa. Des de l’escola
es trucaria en cas de que el nen/a tingués una temperatura superior a
37,5, es trobés malament o fes més de tres descomposicions.

•

Respectar els racons que estan al passadís de l’escola, ja que són espais
on els nens/es han de treballar de manera ordenada i és important que en
coneguin les normes i els hàbits. Tots junts podem cooperar per a que es
faci un bon us.

•

Esmorzars: Els dimarts i els dijous esmorzarem fruita, cada setmana una
família portarà la fruita (sense pelar) per a tots els nens/es de la classe
.La resta dels dies esmorzarem galetes, ja podeu portar una capsa.

•

Àlbum: A l’escola fem una àlbum per a les famílies amb el recull de les
fotografies dels infants. . El preu serà de 25€ per infant. Els nens/es que
pugen de P0, ja el van pagar el curs anterior.

•

Aniversaris: A l’escola celebrem els aniversaris, les famílies poden
participar portant un regal per l’escola. (Introduir joguines i materials de
fusta).

•

L’Agenda i els papers d’informació: de l’escola els enviarem per email
mitjançant l’agenda electrònica. I tota informació important que vulgueu
transmetre ha de quedar reflectida.

•

Joguines i accessoris: recomanem no portar cap joguina ni res a la
classe que sigui fora de l’escola, si és així, no ens fem responsables si es
perden o es trenquen.

Programació primer trimestre:
Aquest curs treballarem el centre d’interès de l’espai en les diferents àrees, qui
tingui material d’aquest tipus pot portar-lo a l’escola.
Unitats trimestrals
•

L’adaptació: Els primers dies d’escola (12-20 de setembre), les famílies
que vulguin poden venir a l’escola acompanyar els infants durant aquest
període des de les 9:00h i fins les 10:00h. Aquest primers dies deixarem
temps lliure per a que els infants es relacionin, coneguin l’espai i a
l’educadora. Començarem a introduir els primers hàbits.

•

La tardor: L’estació i els seus colors, en aquesta unitat farem diverses
descobertes, tindrem la panera de tardor, i observarem el canvi d’estació.

•

El Nadal: La festa i les seves tradicions, aproparem els infants a les
nostres tradicions i manipularem diferents elements tradicionals.

Unitats anuals:
•

Emocions

•

Paneres

•

Contes

•

Música

•

Experimentació i textures

•

Montessori

•

Hàbits

•

Joc heurístic

•

Art

•

Llum fosca

•

Psicomotricitat

•

Massatges

Participació:
Com a pares compromesos amb la educació dels vostres fill/es i amb el bon
funcionament de l’escola, us demanem la màxima participació en les activitats
quan calgui per ajudar-nos a fomentar la cohesió entre família i escola.
Cada divendres les famílies que ho vulguin poden passar una estona amb
nosaltres realitzant alguna activitats amb els infants.
Bon inici de curs!!!

Atentament,

L’equip educatiu.

