HORARIS P3 TRES PORQUETS
1. ESPECIALITATS:
● MÚSICA: dilluns i dimarts matí
● PSICOMOTRICITAT: dimarts tarda
● ANGLÈS: dijous matí
● PISCINA: dijous tarda
*Festes d’aniversari: dimecres tarda (galetes i sucs). Recordeu que per
a les celebracions no s’han de dur llaminadures ni regals de cap tipus. A
l’escola, el dia de la celebració, es fa un berenar o esmorzar amb el que
porten els nens/es.
2. COMUNICACIÓ:
● Les tutories sempre seran al migdia. Aquestes reunions les
pot sol·licitar l’escola o la família a través d’una nota via
motxilla.
● Per parlar de temes més urgents (d’atenció telefònica) ho
podeu fer a les hores de pati i al migdia:
○ Telèfon 934344239
○ 10.30 h a 11.00 h.
○ 14.00 h a 15.00 h.
3. ENTRADES i SORTIDES:
● MATÍ: Entrada de 8.50 h a 9.30 h.
Sortida de 12.55 h a 13.05 h.
● TARDA: Entrada de 14.55 h a 15.05 h. Sortida de 16.50 h a
17.10 h. A partir de les 17.10 h els nens i nenes que no hagin
estat recollits s’incorporaran a l’activitat de cau.
Si algun alumne ha d’entrar o sortir fora d’aquest horari, cal avisar
prèviament a la tutora. De 13.00h a 17.00h no està previst que cap alumne
surti de l’escola. Els alumnes que hagin de sortir de l’escola per algun
motiu excepcional ho podran fer a les hores en punt.
S'ha de comunicar a l’escola el nom i el cognom de les persones que venen
per primera vegada a recollir els nens/es. No es donarà cap infant a
familiars o amics/gues que l'escola no conegui.

4. ORGANITZACIÓ A LES AULES:
Tots els nens/es han de portar roba còmoda marcada amb nom i cognom.
A més, les bates, jaquetes i motxilles també han de dur VETA per a poder

ser penjades i poder tenir el passadís ordenat.
L'equipament esportiu de l'escola és obligatori per a les sortides, sessions
de psicomotricitat i l'activitat de piscina. Sempre cal prioritzar la
utilització del xandall en els dies de sortida de l'escola.
Els nens i nenes que no han esmorzat a casa, poden esmorzar a l'escola de
9.00 h a 9.30 h. L'esmorzar que portin a l'escola no ha de ser massa
abundant i cal evitar la rebosteria industrial. Us recomanem que seguiu
els consells de la comissió de menjadors de l'escola. Per tal de tenir cura
del medi ambient, és important utilitzar carmanyoles.
En el cas que un nen/a hagi de prendre algun medicament a l'escola,
consulteu el protocol de salut sobre medicació penjat al web.
Es recomana que els nens i nenes no portin joguines a l’escola per evitar
pèrdues i malentesos. A l’escola ja en tenim moltes!
Pels nens i nenes que es quedin a dinar a l'escola hi haurà servei de
pícnic a les sortides de tot el dia. Els que no es queden a dinar hauran de
portar a dins la motxilla: entrepà, cantimplora i peça de fruita. En cap cas
poden portar llaminadures, begudes amb gas, xocolatines...
5. GENERAL:
Recordeu que els comunicats de l'escola estan penjats al web d'infantil i a
l'entrada de l'edifici. També rebreu per correu electrònic aquests
comunicats, així com els de l'AFA.
Totes les incidències de menjador, permanències, etc. les heu de
comunicar a la secretaria de l'etapa per poder fer les modificacions
administratives corresponents.
També és important que comuniqueu a la secretaria si hi ha alguna
al·lèrgia i qualsevol canvi de telèfon, adreça, correu electrònic, etc. per tal
de tenir les vostres dades actualitzades.
Atentament,
Cap d’estudis d’Educació Infantil.

SORTIDES CURS 18-19
PRIMER TRIMESTRE
20/10/17
09/11/16
28/11/16
20/12/16

LUDOTECA OLZINELLES
BOSC COLLSEROLA
RECICLET "LA BOSSA QUE VA FER UN PET"
ESPAI JOVE FONTANA

P3
P3-P4-P5
P3
P3-P4-P5

SEGON TRIMESTRE
02/03/17
08/03/17

FUNDACIÓ TÀPIES
FUNDA.MIRÓ “Sh… El col·leccionista de sons”

P3
P2 - P3

TERCER TRIMESTRE
18, 19 maig
25/05/17
29/05/17
Pendent

COLÒNIES EL MOLÍ DE LA RIERA
BIBLIOTECA PENITENTS
PARC MERCADER
TITELLES SECUNDÀRIA

P3
P3
P3-P4
TOTS

