REUNIÓ PRIMER TRIMESTRE P2
(Divendres dia 6 de setembre del 2019)

CLASSE DELS GALÀCTICS I DELS PLANETÀRIS
NORMES A SEGUIR:
Horari:
Matí: 8:45h – 9:30h
12:00h – 12:30h (A partir de les 12:10 la sortida serà a la classe dels llunàtics P1)
Tarda: 15:00h – 15:15h
16:45h – 17:00h (A les 17h es tancarà la porta de l’escola)
Acollida matí: 7:45h – 8:45h (A la classe dels galàctics P2.A)
Acollida tarda: 17:00h – 18:00h (A la classe dels galàctics P2.A, la porta s’obrirà a les 17:45)
Les xarxes socials de l’escola són:
-

Bloc: http://escolabressolpasapas.blogspot.com

-

Pàgina web: rossellobressol.com

-

Instagram: ebpasapas

-

Telèfon: 973730183

La roba de l’escola ha d’estar tota marcada i sobretot ha de ser còmoda. A més a més, les
jaquetes que estan penjades als penjadors han de portar betes. Com l’any passat, els infants
hauran d’entrar a l’aula amb un altre calçat (mitjos, sabatilles, crocs, etc.) per tal que l’aula
estigui el més neta possible, ja que els infants sempre van pel terra. Per aquest motiu us
demanem que deixeu les sabates a la vostra taquilla.
Servei de menjador: els infants que es quedin al menjador de manera esporàdica hauran
d’avisar el dia abans, abans de les 8:30 del matí mitjançant l’agenda electrònica i pagar a final
de setmana a la Montse. Mentes que els infants fixes hauran de treure un tiquet al banc de 20
dies per un import de 130€ i portar el resguard a l’escola. Cada dilluns s’haurà de portar la bossa
(de tela tipo sac) del menjador amb els pitets per tota la setmana, el llençol per l’hamaca amb
gomes, el got i la tovallola amb beta, tot ha d’estar ben marcat amb el nom de l’infant. (veure
normes del menjador en el full adjunt).

Malalties: Els infants no poden assistir a l’escola si tenen febre superior a 37,5º, tenen vòmits o
descomposició o qualsevol altra malaltia contagiosa. Des de l’escola es trucarà en cas de què
l’infant tingui una temperatura superior a 37,5º, es trobés malament o fes més de tres
descomposicions.
Respectar els racons que es troben al passadís de l’escola, ja que són espais on els infants han
de treballar amb les educadores i és important que en coneguin les normes i els hàbits, per tant,
els pares hi heu de col·laborar.
Esmorzar: Els dimarts i els dijous esmorzarem fruita, la resta dels dies esmorzarem galetes. Cada
setmana una família portarà la fruita (sense pelar) per a tots els infants. A la porta de cada classe
hi haurà una graella amb la fotografia de cada infant i la fruita que ha de portar.
Àlbum: Des de l’escola es realitza un àlbum de fotografies per a les famílies amb un recull de
cada infant. El preu serà de 20€ per infant, però els que pugen de P1 no cal pagar-ho, ja que ho
van fer el curs anterior.
Aniversaris: A l’escola celebrarem els aniversaris de cada infant i les famílies que ho desitgin
poden portar un detall per l’escola.
Joguines i accessoris: recomanem no portar cap joguina a l’aula ja que les educadores no ens
farem responsables si es perden o es trenquen.
Divendres: a finals de cada setmana, s’entregarà el material brut que caldrà tornar a portar net
el dilluns.
Agenda: aquest és el sistema de comunicació que hi haurà entre l’escola i les famílies, per tant,
tota la informació ha de quedar reflectida en ella per evitar malentesos. Els papers informatius
de l’escola s’enviaran mitjançant el correu electrònic.
Participació: Cada divendres al matí les famílies que ho vulguin poden passar una estona amb
nosaltres explicant un conte, realitzant una activitat o venint a explicar-nos qualsevol cosa. Com
a famílies compromeses amb l’educació dels vostres infants i amb el bon funcionament de
l’escola us demanem la màxima participació en les activitats que calgui per ajudar-nos a
fomentar la cohesió entre família i l’escola.

RUTINES:
De 8:45h a 9:30h Arribada
De 9:30h a 10:00h Bon dia (Montessori i joc simbòlic)
De 10:00h a 10:30h Esmorzar
De 10:30h a 11:00h Activitat
De 11:00h a 11:30h Esbarjo
De 11:30h a 12:00h Hàbits i sortida
De 15:00h a 15:15h Arribada
De 15:15h a 16:00h Activitat
De 16:00h a 16:45h Hàbits i sortida

PROGRAMACIÓ PRIMER TRIMESTRE:
Unitats trimestrals:
-

Adaptació: Es durà a terme del 12 al 20 de setembre. Durant aquestes dates les famílies
ens podran acompanyar durant dos dies seguits de 9:00h a 10:00h.

-

La festa Major: Per tal que els infants coneguin una de les tradicions més antigues del
poble de Rosselló creiem convenient que descobreixin els gegants i el “sorro” que són
personatges importants que apareixen durant la festa major.

-

La Tardor: coneixerem la tardor mitjançant els bits, les cançons, l’art, l’experimentació,
etc. per tal que puguin tenir un primer contacte amb aquesta. A més a més, també
treballarem la castanyada, una de les festes més importants del mes de novembre.

-

El Nadal: descobrirem aquest món ple de llums i frescor a través dels diferents àmbits.

Unitats anuals:
-

Projecte del curs de l’ESPAI: Aquest serà un projecte que durarà tot l’any, el coneixerem
a través de diverses activitats on els infants interactuaran i descobriran tot el món de
l’espai, ja que és molt ampli i es pot treballar des de diferents vessants. Si algú té
material sobre l’espai i el vol portar a l’escola benvingut serà.

-

Emocions: aquesta unitat és bàsica per a que els infants es coneguin a ells mateixos i
comencin a formar part del grup i comparteixin les emocions obertament.

-

Hort i gallina: aquest primer trimestre coneixem que és l’hort i la última setmana de
setembre plantarem. A més a més, deixarem que els infants descobreixin l’aigua per tal
de regar les nostres plantes i les llavors per tal de plantar-les de forma vivencial.

-

Contes: treballarem contes relacionat amb l’espai per que els infants comencin a
descobrir aquest món.

-

Música: interactuarem amb diferents sons i cançons per tal de conèixer l’espai.

-

Experimentació: Els infants treballaran totes les unitats didàctiques com són la tardor,
el nadal, etc. amb diferents elements per poder conèixer-les.

-

Activitats Montessori: l’infant treballarà la seva autonomia, el seu pensament, les seves
habilitats de forma individual i respectant les seves necessitats d’aprenentatge.

-

Hàbits: és molt important que els infants adquireixin els hàbits i les rutines des d’un inici
per un bon funcionament de l’aula i fomentar el desenvolupament integral de l’infant.

-

Art: Els infants treballaran totes les unitats didàctiques com són la tardor, el nadal, etc.
amb diferents tècniques per poder conèixer-les.

-

Ioga: ajuda als infants a relaxar-se en aquells moments en que estan cansats, sobreestimulats i perden el domini sobre ells mateixos. A més a més, és una eina de benestar
emocional per als infants és per aquest motiu que s’actua al cos, el sistema emocional,
la ment i el comportament.

-

Anglès: pensem que els infants són un gran potencial per l’aprenentatge dels idiomes i
per aquest motiu treballarem l’anglès des de ben petits, per tal d’adquirir una bona base
que els ajudarà assimilar-lo poc a poc.

-

Llum fosca: l’infant a través dels sentits, s’obre pas al món jugant i experimentat,
provant i comprovant. Les educadores oferirem diverses propostes per tal de captar els
seus moviments i crear espais preparats per posar en marxa tots els seus sentits.

-

Psicomotricitat: la treballarem molt a través del nostre projecte de l’espai, ja que aquest
ens permet descobrir el nostre cos i l’entorn amb llibertat.

-

Reciclatge i compost: Com a nou d’aquest any creiem que és molt important el tema
del reciclatge i per tant, hem pensat que seria convenient dedicar un espai de la nostra
aula a aquest on els infants participaran de forma autònoma. A més a més, també farem
compost aprofitant les restes dels esmorzars saludables que portareu.

Bon inici de curs!!!
Atentament,
L’equip educatiu.

