
Reunió de famílies Curs 15/16

Pàrvuls 3 anys Tutores: Meritxell Giménez i Mònica Borrell

Nadal Del 23 de desembre al 7 de gener (ambdós
inclosos)

Setmana Santa Del 19 al 28 de març (ambdós inclosos) 
Dies no lectius de 
lliure elecció

30 d’octubre de 2015
7 de desembre de 2015
8 de gener de 2016
12 de febrer de 2016 
29 d’abril de 2016.

PERÍODES DE VACANCES

Matí Entrada: de 8’55 h Sortida: de 12’55 h
Tarda Entrada: de 14’55h Sortida: de 16’55h

HORARIS

Al matí hi ha un servei d’acollida per a les famílies que ho necessitin: a partir de ¾ de 8 a
l’aula de P5 B (Elefants) i a partir de ¾ de 9, a l’aula de P3 A (Conills).
Els volem remarcar la importància de l’assistència a classe així com la puntualitat en les
entrades i sortides. És convenient respectar al màxim els horaris establerts per tal de no
alterar les activitats.
Els preguem que si algun dia no poden venir a l’Escola ho comuniquin a Secretaria a
primera hora del matí.
En cas que la persona que vingui a buscar l’infant no sigui l’habitual, cal informar-ho a la
tutora o trucar a Secretaria.
Els dies de pluja, les entrades i sortides, que normalment es fan per l’exterior, cal realitzar-
les pel vestíbul de l’escola.



MESTRES ESPECIALISTES

P3A P3B
Reforç

Anna Pujol, Montse Via, Assumpta
Mestre, Mònica Borrell i Cristina
Fontana.

Anna Pujol, Montse Via, Assumpta
Mestre, Meritxell Giménez i Verònica
Gràcia.

Psicomotricitat Cristina Fontana
Dimarts 
Dijous

Cristina Fontana
Dimarts

Dimecres

Música Miquel Higuera
Dimarts

Divendres
Miquel Higuera

Dimarts
Dijous

Everyday
English Joe Gómez Cada dia Joe Gómez Cada dia

Estimulació 
del 

llenguatge
Maria Parés Dijous Maria Parés Dijous

Aula psicopedagògica Assumpta Mestres i Nacho Molina

SORTIDES I ACTIVITATS

1r trimestre
Octubre Concurs de dibuix de La Ràpita.
28 d'octubre Activitat de tardor. Saifores.
29 d'octubre Festa de la Castanyada.
16 de novembre Reunió de pares
18-20 de novembre Jornada de la Ciència
15 de desembre Festa de Nadal (a confirmar)
21 de desembre Fer cagar el tió.
22 de desembre Espectacle de Nadal.
22 de desembre Festa dels Patges

2n trimestre
11 de gener Dia de la joguina.
5 de febrer Carnaval.
març Activitat de Reciclatge (Mancomunitat Penedès-Garraf)

3r trimestre
20 d'abril Inici Piscina.
22 d’abril Activitats relacionades amb St. Jordi.
13 de maig Activitats a la granja - Cal Ton Xacó. La Bleda.
11 de juny Festa esportiva
15 de juny Acabament Piscina



INDICACIONS I RECOMANACIONS
La bata i el got s’han de portar els dilluns i els divendres s’ho emportaran a casa per

rentar-ho.

Per esmorzar a mig matí, cal portar una carmanyola amb una peça de fruita tallada i
pelada. És aconsellable portar una forquilla i tot marcat amb el nom.

L’alumnat que es quedi a dinar no cal que porti tovalló ni pitet, ja que els el facilita
l’escola. Si quan fa la migdiada necessita bolquers, cal que els posin dins la bossa de la
roba de recanvi. Els recomanem evitar l’ús del xumet.

És molt important que totes les jaquetes portin una beta per poder-les penjar (també
la del xandall) i posar el nom a totes les peces de roba (incloses les sabatilles esportives)

Cal portar una bossa de roba amb una muda completa amb el nom marcat a totes
les peces. També, quan comenci a fer fred, qui vulgui pot portar una jaqueta per sortir
al pati (amb una beta i el nom).

Els infants han de venir a l’escola amb roba còmode, fàcil de treure i posar i no
excessivament abrigats. Cal evitar petos, cinturons i tirants.

Els dies de psicomotricitat i a les excursions l’alumnat ha de portar posat el xandall de
l’escola.

No s’han de dur joguines, llaminadures, diners, collarets, rellotges...

En el cas que un alumne estigui malalt cal avisar a secretaria i seguir el protocol de
salut de l’escola.

Si algun dia ha de venir a buscar l’infant una persona diferent a l’habitual, s’ha
d’avisar a la tutora o a Secretaria.

Com poden veure cal una estreta col·laboració entre la família i l’escola per
aconseguir un bon funcionament. És per aquest motiu que els agraïm, per endavant, la
seva ajuda i cooperació. Estem convençuts que si treballem plegats segur que
aconseguirem els objectius que ens proposem.



Meritxell Giménez

Tutora P3A

Mònica Borrell

Tutora P3B

Montse Pinyol

Reforç

Montse Via

Reforç

Núria Rafecas

Reforç

Cristina Fontana
Psicomotricitat

i reforç

Joe Gómez

Everyday English

Miquel Higuera

Música

Maria Parés
Estimulació de la 

parla

Assumpta Mestre

Reforç


