REUNIÓ PARES INICI DE CURS
2020-2021

1.

HORARI D'ATENCIÓ ALS PARES

Tutors i mestres d’infantil i primària :
De dilluns a divendres de 14:30 a 15: 30 h (sol·licitant cita prèvia).
Es realitzaran ON LINE.
Direcció: Demanar cita prèvia mitjançant correu electrònic: direcció.primaria@porciuncula.org
Secretaria:
Matí de 8:00 a 13:00 h Horabaixa de 14:00 a 16:30 h.
Demanar cita prèvia mitjançant correu electrònic.
Menjador: Sol·licitant cita prèvia a secretaria.

2.

CALENDARI GENERAL

El curs escolar té 176 dies lectius.
El curs comença el dia 10 de setembre de 2020 i finalitza el 22 de juny de 2021.
Vacances:
 Nadal: del 23 de desembre de 2020 fins al dia 7 de gener de 2021, ambdós inclosos.
 Pasqua: de l’1 a l’11 d’abril de 2021, ambdós inclosos.
Festes:










12 d’octubre ( El Pilar)
2 de novembre (triat per l’escola)
7 i 8 de desembre (Pont Constitució))
8 de gener (triat per l’escola)
20 de gener (St. Sebastià)
26 de febrer (festa escolar unificada)
1 de març (dia de les IB)
1 de maig ( festa del treball)
3 de maig (triat per l’escola)
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ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS
CORREUS DE CONTACTE AMB L’ESCOLA:
direccio@porciuncula.org
direcció.primaria@porciuncula.org
direcció.secundaria@porciuncula.org
secretaria@porciuncula.org
administracio@porciuncula.org
uniformes@porciuncula.org
PLATAFORMA XESTIB





Un dels objectius fonamentals del nostre centre és la comunicació fluïda i ràpida amb les
famílies. Per aquest motiu continuam treballant amb plataforma digital de comunicació
escola-família.
Aquest curs iniciam la implantació de la plataforma del XESTIB (Plataforma de la
Conselleria d’Educació).
En cas de tenir dificultats per a accedir, podeu escriiure un correu a
secretaria@porciuncula.org.

FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE:
Podreu trobar el document amb les instruccions d’organització del centre a l’actual escenari
(escenari B) a la pàgina web de l’escola, a l’enllaç següent:
https://drive.google.com/file/d/1JDSxNgCpAaq3Mhu7x5JdTFOMNVX-07Dk/view
Aquest document s’anirà actualitzant amb les adaptacions i millores que realitzem al llarg del
curs.
MENJADOR ESCOLAR





En poden fer ús tots els alumnes del centre d’Educació Infantil, Primària i Secundària.
Hi ha distintes opcions de les quals vos informaran a la secretaria del centre.
Cada mes els alumnes que facin ús d’aquest servei poden trobar el menú a la pàgina web del
col·legi:
http://porciuncula.org/secretaria/menjador/



L’encarregat del servei de menjador, Sr. Fernando Piñera, tendrà un temps d’atenció a pares
(concertar entrevista mitjançant mail a secretaria).
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LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES



El centre s’adapta a les disposicions d’aquesta normativa per tal de:
 Garantir i protegir els drets fonamentals i la intimitat dels nostres alumnes.
 Evitar que la informació dels nostres alumnes s’utilitzi de forma incorrecta.
 Establir un entorn de seguretat.

RECLAMACIONS DE CLIENTS




Vos recordam que a la Secretaria del centre es troba un FULL DE RECLAMACIONS. Es pot
sol·licitar per mail.
Utilitzeu aquest full per fer suggeriments i reclamacions que contribuiran a millorar el
funcionament de l’escola.
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COM AJUDAR ALS VOSTRES FILLS

PROPOSTES D’ACTIVITATS QUE PODEU FER AMB ELS VOSTRES INFANTS:
SOBRE PARLAR:
 És important que conteu coses als vostres fills o filles, perquè ells també ho facin amb vosaltres.
 Quan diuen una paraula malament els podeu corregir discretament.
 No convé emprar infantilismes quan parleu amb ells.
 Després de qualsevol activitat, per exemple del cinema, demanar:
què és el que més t’ha agradat de la pel·lícula,
perquè?
què ha estat allò que més t’ha emocionat?
què t’ha fet riure?
què t’ha fet plorar?
a què t’ha recordat…?
 Després de cada dia demanar:
què ha passat avui?
què t’ha agradat més?
i una cosa que no t’hagi agradat?
SOBRE ESCOLTAR:
 Responeu a les seves preguntes de la manera més lògica possible.
 Els podeu contar o llegir contes, tebeos, revistes o qualsevol tipus de text que us sembli interessant o que
ells us demanin.
 Que escoltin tot tipus de música.
 Els podeu dur al teatre o a diferents concerts.
PER FOMENTAR LA LECTURA I L’ESCRIPTURA:
 Elaborar una agenda de telèfons de familiars i amics.
 Escriure notes per recordar.
 Posar explicacions o títols als dibuixos.
 Explicar per escrit situacions viscudes.
 Escriure històries o contes inventats.
 Fer llistes:
de la compra,
de les coses que necessitam per anar de viatge o d’acampada,
dels convidats…
 Escriure cartes a familiars o amics
 Escriure a una llibreta una cosa que ha fet cada dia
 Descriure una persona, com és físicament, com és de caràcter, què li agrada…
 Escriure paraules que comencin per la mateixa lletra, la mateixa síl·laba…
 Escriure frases diferents que comencin per la mateixa paraula
 Escriure paraules que tenguin una lletra determinada
 Escriure cançons
 Anar a les biblioteques
 Mirar el diari per:
consultar la cartellera,
veure la predicció del temps,
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fer els passatemps,
llegir qualsevol notícia…
Llegir de tot: contes, tebeos, revistes, propaganda, els rètols del carrer…
Llegir poesies, cançons
Ensenyau als vostres fills a estimar i respectar els llibres.

PER FOMENTAR EL LLENGUATGE MATEMÀTIC:
 Anar a comprar i pagar
 Comptar qualsevol tipus d’objectes a qualsevol moment
 Resoldre senzills problemes de la vida cuotidiana:
quants en necessitam per…?
quants en falten per…?
si en tenia tants i em lleven o em donen tants, quants en tenc ara?
què passaria si…?
 Cercar diferències i similituts entre objectes
 Marcar els números de telèfon quan hem de telefonar
 Fer ús del calendari: quin dia ens trobam, apuntar esdeveniments, contar quants dies falten…
 Fer puzzles, trencaclosques, construccions…
 Anomenar colors i formes del que veuen cuotidianament
 Cercar criteris de classificació d’objectes, per tamany, per color, per forma, per utilitat…
 Ordenar els calaixos de les joguines segons els criteris de classificació
PER FOMENTAR L’ARTÍSTICA:
 Tenir al seu abast material com paper, tissores, retoladors, pinturetes, plastilina, cola, revistes, cartró…
perquè puguin confeccionar:
regals,
fer coses per decorar la casa,
elaborar dibuixos i manualitats,
modelar amb plastilina,
cosir, enfilar, retallar…
 És interessant visitar exposicions perquè puguin veure com fan les seves obres altres persones
 Mirar les coses que hi ha pel carrer, edificis, escultures…
PER FOMENTAR EL MOVIMENT DEL COS:
 Fer natació, anar en bicicleta, córrer, enfilar-se, botar, jugar amb pilotes, amb cordes…
 Fer excursions
 Anar a la platja
PER FOMENTAR L’AUTONOMIA I LA SOCIALITZACIÓ:
 Compartir les coses
 Participar a les tasques de la casa, parar taula, ajudar a cuinar, ordenar…
 Vestir-se i desvestir-se sol/a
 Menjar sol/a
 Mocar-se, rentar-se i anar al wc sol/a
 Recollir les seves coses
 Saludar en arribar i abans de partir
 Parlar amb educació
 Demanar les coses per favor i donar les gràcies.
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QÜESTIONS D’INTERÈS PEL CURS

INFORMACIONS EDUCACIÓ INFANTIL
ENTRADES I SORTIDES:
 Per a una millor organització, es prega la màxima puntualitat tant a
l'hora d'entrada com a l'hora de sortida dels infants.
 Heu d’informar sempre de qui vendrà a recollir l’infant a l’hora de
la sortida. No donarem cap infant a cap persona desconeguda sense
previ avís de la família.
 Si el que ha de venir a recollir l’infant és un germà o germana cal que
signeu un full d’autorització vàlid per a tot el curs.
 El moment de deixar el vostre fill o filla:
 Ha de ser el més breu possible, evitant quedar-vos molt de
temps.
 L’heu de deixar contents i amb seguretat. L’infant perceb la
vostra mirada trista o preocupada per haver-lo de deixar.
Tot això millorarà el seu procés d’adaptació i afavorirà l’organització de
l’aula.
 En cas de pluja, els infants entraran per la porta principal, com es va
fer la darrera vegada.
QUÈ HEU DE DUR?:


La bata de l’escola:
 És d’ús obligatori. Sempre amb el nom i llinatges.
 Han de venir als matins amb la bata posada i l’horabaixa la duran a
casa.
 Començaran a dur la bata en el moment que ja no faci tanta calor.



Una muda:
 La podeu dur dins una capsa de sabates marcada amb el nom. Si ens
és necessari utilitzar-la, l’endemà n’heu de dur una altra. Quan canviï
el temps, vos posarem la muda d’estiu a la motxilla i posau la d’hivern.
 Sempre amb el nom i llinatges.
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Una cantimplora o botella d’aigua:
 Ha de ser reutilitzable.
 Sempre amb el nom i llinatges.
El berenar:
 El dimecres han de berenar de fruita.
 El divendres és el dia dels derivats de la llet (iogurts, formatge...).
 L’han de dur dins una carmanyola (tupper), sense paper d’alumini,
som una escola ecoambiental i hem de reduir els residus. Sempre amb
el nom i llinatges.
L’abric o anorac:
 Sempre amb el nom i llinatges.
Sabates sense cordons, preferiblement de velcro.
Aniversaris:
 Per celebrar els aniversaris farem una petita festa a la
classe. (Corona i pastís simbòlic)
Autonomia:
 S’ha de treballar des de casa l’autonomia dels infants. És important
que vagin al bany abans de venir.
Higiene:
 A les entrades, després de l’esplai i abans de sortir rentam mans
i desinfectam peus amb esprai.
Comunicació amb famílies:
 Gestib.
 Whatsapp família enllaç.
 Posarem en funcionament un classroom per si hi ha un confinament.
Rebreu un correu institucional de l’escola.
Gràcies per la vostra col.laboració
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TRACTAMENT DE LA SALUT
ALS CENTRES EDUCATIUS



Contestar únicament en cas que s’hagin produït canvis respecte del curs passat així com ELS NOUS
ALUMNES.

NOM I LLINATGES_____________________________CURS_____________



El vostre fill/a pateix qualque tipus d’al·lèrgia?
 NO
 SI
Quina?.
 Al·lèrgia alimentària a:.............................................................................................................
 Al·lèrgia als següents medicaments: .....................................................................................
 Altres al·lèrgies (pol·len, pols,…) a:........................................................................................



Pateix alguna malaltia crònica (asma, atacs epil·lèptics, diabetis,…?
 NO
 SI
Quina?:........................................................................................................................................................



Altres informacions d’interés.

Data:__________________________

Signatura mare



Signatura pare

Art. 7 LOPD: El tractament de dades relatius a la salut és confidencial i requereix del consentiment exprés
de l’interessat o previsió legal.



Art. 8 LOPD: Les institucions, centres sanitaris i professionals de la salut podran procedir al seu
tractament amb finalitats assistencials, d’acord amb la legislació estatal o autonòmica sobre sanitat.
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