
          CURS 2015 - 2016 

         
    EDUCACIÓ INFANTIL – P3 

 
CALENDARI ESCOLAR 2015-2016 
 

 Inici de les classes: 14 de setembre de 2015. 
 

 Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2015 al 7 
de gener de 2016, ambdós inclosos. (El 8 de gener 
festiu de lliure disposició) 

                                                                  

 Vacances de Setmana Santa: del 19 de març de 2016  
al 28 de març de 2016, ambdós inclosos. 

 

 Fi de curs: 21 de juny de 2016. 
 

 Festes laborals:  12 d’octubre de 2015, 29 d’octubre de 
2015, 8 de desembre de 2015 i 16  de maig de 2016. 

 

 Dies de lliure disposició: 30 d’octubre de 2015, 7 de 
desembre de 2015, 8 de gener de 2016, 5 de febrer de 
2016 i 13 de maig de 2016. 

 

 Jornada intensiva:  22 de desembre de 2015 i del 6 al 
22 de juny de 2016. L’horari lectiu serà de 9h a 13h. El 
menjador funcionarà fins a les 15 h. 

 

 Avaluacions: una al febrer i l’altra al juny.  

 
 Les festes que s’organitzaran a l’escola seran les 

següents: La Castanyada, Nadal, Dia de la Pau, Dijous 
gras-Carnestoltes, Sant Jordi i Fi de Curs. 

 
  HORARI ESCOLAR E. INFANTIL: 
 

                                                 MATÍ  de 9 a 2/4 1 
                                                      TARDA de 3 a 2/4 5 



NORMES GENERALS PER AL BON 
FUNCIONAMENT DEL CURS  
 
ENTRADES I SORTIDES: 

 L’entrada  a l’escola,   a les 9h i a les 3h,   es farà  per la 
porta del pati. Els acompanyants entraran dins la galeria 
per ajudar als nens a penjar la jaqueta. La sortida serà a  
2/4 d’1  per la porta principal i  a 2/4 de 5  es recolliran a 
la porta de la classe.   Quan  vinguin a  recollir  els nens  
alguna persona no habitual cal  que ho comuniqueu a la 
mestra.   

  
IMPORTANT A TENIR EN COMPTE: 

 Puntualitat tant a l'entrada com a la sortida, pel bé dels 
nens i de tot el grup. 

 La roba que portin ha de ser còmoda i pràctica per 
poder facilitar l’autonomia i l’adquisició dels hàbits 
d’higiene. Evitar petos, tirants, cinturons i bodis. 

 La bata és obligatòria, l’han de dur posada de casa i cal 
posar-hi el nom. 

 Marcar tota la roba i estris que porten de casa: bosses, 
abrics, xandalls i posar betes llargues amb el nom a la 
roba que s'ha de penjar: abric, bates, xandall. 

 Els dies de psicomotricitat s’ha de portar el xandall, 
mitjons gruixuts i esportives de velcro per facilitar treure 
i posar les sabates. 

 Per evitar conflictes, demanem que no portin joguines 
de casa. 

 Feu saber si hi ha variacions de dades personals i 
telèfons.  Cal tenir sempre dades fiables per trobar-vos 
en cas que s’hagi de venir a buscar els nens per 
malaltia o incidents. 

 Recordeu que per qualsevol qüestió disposem d’un dia 
a la setmana per poder atendre-us. 

 

SALUT 

 L’esmorzar s’ha de portar dins d’una bossa de roba i ha 
de ser petit i de productes naturals, evitant pastisseria i 
prefabricats. Pot ser un petit entrepà, fruita tallada...         
Per treballar pel medi ambient i per tal d’evitar residus 
de papers i bosses de plàstic suggerim que els hi poseu 
l’esmorzar sense embolcall dins d’una carmanyola . 

 No portar sucs, iogurts, làctics ni altres begudes. 

 Cal revisar periòdicament el cabell per evitar 
contagis de polls. En cas que algun alumne en tingui 
cal comunicar-ho a la mestra. 

 Els professionals del centre només poden administrar 
medicaments amb recepta mèdica i l’autorització dels 
pares.  

 
ANIVERSARIS     Celebració mensual: 

 Els pares dels nens i nenes que han fet anys durant 
aquell mes  es posen d’acord per fer un berenar 
col·lectiu. Demanem que no  porteu bosses individuals 
amb llaminadures ni obsequis. 

 
S'HA DE PORTAR: 

 Un got de plàstic. 

 Una muda completa de roba dins d’una capsa.  

 Una caixa de mocadors de paper. 

 Un paquet gros de tovalloletes humides. 
 
És important que tinguin assolits el control d’esfínters. 
En cas d’embrutar-se reiteradament es telefonarà a les 
famílies 
 
 
 

 

 

 
 

 


