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Els que es queden a dinar:
o Pitet pel menjador
o Necesser amb raspall i pasta de dents
Tot marcat amb el nom i cognom

ESMORZARS
L ’esmorzar a l’escola és un complement del de casa (poseu poca
quantitat)
- L’han de portar a dins d’una carmanyola de plàstic i sense
embolicar
- Cal portar un tovalló de roba que tornarà cada dia a casa
- La fruita l’han de portar pelada, tallada i amb una forquilla
petita
ANIVERSARIS I ALTRES CELEBRACIONS
A l’escola celebrarem tots els aniversaris, però sense esmorzar
especial. Els fem protagonistes del dia, amb corona, cançons, bufada
d’espelmes... A finals de curs reservem un dia per celebrar els
aniversaris dels alumnes nascuts a l’estiu. No es celebren Sants ni
es reparteixen invitacions de festes.
HORES DE VISITA: P5A dimarts d’ ¼ de 12 a
12, P5B dijous d’ ¼ de 12 a 12h
SECRETARIA: dilluns, dimarts, dimecres i
divendres de 8:15 a 14:30
Dijous de 8:15 a 14:30 i 15:00 a 17:00
AMPA: dimarts de ¾ de 5 a 2/4 de 6
Comunicació famílies
•
•
•
•
•

La pàgina web: www.ie-martamata.cat
El nostre correu electrònic: a0875256@xtec.cat
Twitter: @ie-martamata
Correu AMPA: ampamartamata@gmail.com
Bústia de l’AMPA.

REUNIÓ DE PARES I MARES D’EDUCACIÓ INFANTIL
CLASSES DE 5 ANYS
CURS 2018-2019
Equip directiu:
- Directora: Anna Boixadé
- Cap d’estudis: Xavier Fabré
- Secretària: Sílvia López-Cepero
Mestres:
- Tutores: P5A Mireia Roma i Gemma Jordana, P5B Maria Mas
- Anglès: Carme Oller
- Mestres de suport: Ester Martínez
- Mestra d’educació especial: Elisenda Ribas
CALENDARI ESCOLAR
1r trimestre

-

12 de setembre: inici del curs escolar
17 de setembre: Festa local Rocaprevera
2 de novembre i 7 de desembre: dies festius de lliure
disposició
21 de desembre: darrer dia escolar del 1r trimestre

-

8 de gener: inici de les classes
1 de març: dia festiu de lliure disposició
12 d’abril: darrer dia escolar del 2n trimestre

2n trimestre

3r trimestre

-

23 d’abril: inici de les classes
10 de juny: dia festiu de lliure disposició
Del 11 al 21 de juny: jornada intensiva
21 de juny: darrer dia del curs

OBJECTIUS DE CURS
Treballarem entorn de les tres grans àrees d’educació infantil:
descoberta d’un mateix i dels altres, descoberta de l’entorn i
comunicació i llenguatges per desenvolupar les capacitats a l’entorn
dels eixos següents:
1. Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més
autònoma.
- Progressar en el domini del seu cos.
- Assolir seguretat afectiva i emocional.
- Adquirir hàbits bàsics d’autonomia.
2. Aprendre a pensar i a comunicar.
- Iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
- Progressar en la comunicació i l’expressió.
3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
- Observar i explorar l’entorn immediat.
- Mostrar iniciativa en situacions de la vida quotidiana.
4. Aprendre a conviure i habitar el món.
- Conviure en la diversitat.
- Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència.

SORTIDES
1r trimestre:
 Sortida de “La Verema” a Can Ribas (Bigues i Riells), 28 de
setembre
 Cirviànum: “Gnoma” (titelles)
2n trimestre:
 Cirviànum: “L’illa del Tresor” (teatre i música)
 Sortida al Circ: “La LLobeta” (Aiguafreda), 12 de març
3r trimestre:
 Colònies a “Les Tallades” (Vilanova de Sau), 2 i 3 de maig
 Cirviànum: “Els cistells de la Caputxeta” (música)

ASPECTES A TENIR EN COMPTE
El primer dia hauran de portar:
o Bata de classe i bata de pintura
o Got de plàstic
o Tovallola amb goma que passi pel cap
o 2 paquets de tovalloletes humides gran
o 2 capses de mocadors de paper
o La motxilla de roba de l’escola
om -

HÀBITS QUE PUC FER SOL
Vestir-me i desvestir-me.
Mocar-me.
Posar-me i treure’m la jaqueta així com cordar-me-la i
descordar-me-la.
Rentar-me les mans i la cara.
Anar sol al lavabo: baixar-me i pujar-me pantalons i
fregar-me.
Ser responsable de les meves coses: portar la motxilla,
endreçar les meves coses...
Recollir les joguines.
També hàbits socials com ara: Saludar i acomiadar-me,
respectar el torn de paraula, donar les gràcies,
escoltar i parlar sense cridar, compartir...
Deixeu-me temps per fer-ho per mi mateix.
Allò que faig és allò que aprenc.

