ESCOLA SERRAPARERA
CARRER DIAGONAL 41, 08290
CERDANYOLA

DEL VALLÈS

TEL.: (+34) 93 692 27 42
E-MAIL: A8028783@XTEC.CAT

INFORMACIONS D’INTERÈS

http://escolaserraparera.com/

http://www.serhsfoodeduca.com/benvinguda/

BENVINGUTS I BENVINGUDES A EI3
“L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir”
http://ampaserraparera.es/

https://www.facebook.com/ampaserraparera/

Mark Van Doren

L’entrada del nen/a a l’escola és un moment molt important. Des de la família
els podeu ajudar…
• Parleu de l’escola en positiu, com a un lloc agradable on s’ho passarà bé,
coneixerà altres nens, aprendrà coses noves, podrà jugar,…
• Responeu a la curiositat i a les preguntes del vostre fill/a amb interès i
amb normalitat. No l’enganyeu, ni espereu al darrer dia per explicar-li
que anirà a l’escola.
• Aproximeu els horaris de son i de menjar als que tindrà quan comenci
l’escola.
• Fomenteu la seva autonomia: control d’esfínters, vestir-se i desvestir-se,
menjar sol, rentar-se,...
• Conèixer i relacionar-se amb d’altres nens i nenes i adults, aprendre a
expressar les seves necessitats.

Què cal portar i deixar a l’escola?
• Una muda sencera dins una bossa de roba amb roba interior, pantalons i
camiseta o dessuadora,sabates. TOT MARCAT AMB EL NOM.
• 2 paquets de tovalloletes humides.
• 2 capses de 100 mocadors de paper.
• 1 got amb nansa i el nom.
• 1 bata cordada pel davant amb botons grans i els punys de goma
(recomanem tenir-ne dues per quan se l’emportin per rentar).
Què cal portar cada dia?
Una motxilla de roba amb la bosseta de l’esmorzar ( la regala l’AMPA), un got i
un tovalló.
Recomanacions:
• Poseu una cinta llarga (d’uns 20 cm) a totes les jaquetes abrics
• Marqueu tota la roba amb el nom
• Vestiu-los amb roba còmoda, sense massa botons per facilitar la seva
autonomia.

INFORMACIONS
• Període de matriculació: del 13 al 17 de juny de 2016
• Reunió de benvinguda a les famílies d’EI-3:



Dilluns 5 de setembre de 2016 a les 13:00 h

ADAPTACIÓ
•
Dies d’adaptació: del 12 al 16 de setembre de 2016
•
Horaris d’adaptació: de 9.00 h a 10.30 h i d’11.00 h a 12.30 h
•
Entrades relaxades entre 9.00 - 9.20h i entre 11.00 - 11.20
•
El primer dia aconsellem que un familiar acompanyi el nen/a a l’aula

PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ
A l’escola considerem que la reutilització és un valor a treballar dins la comunitat
educativa. És per això que hem socialitzat els llibres i el material escolar que utilitzen
els nostres alumnes.
A Educació Infantil hi ha una quota única de 150 € que inclou les despeses de material
d’aula, jocs, material per a desenvolupar els projectes i quota de l’AMPA. Recordeu que
si teniu germans més grans a l’escola heu de fer un pagament de 135€.
Heu de fer el pagament al número de compte:
• BBVA
• ES36 0182 9770 17 0200019096

•

Cal especificar el nom complet de l’alumne/a i el curs

ALTRES SERVEIS:
• Acollida a càrrec de l’AMPA de 8.00 a 9.00h i de 16.30 a 17.30h
• Menjador: empresa adjudicatària SERHS
• Extraescolars a càrrec de l’AMPA

