
 
 

               Preguntes que us podeu fer 
  

 Quants germans hi ha aquest curs?  Tenim 16 germans/es però som escola de doble línia.  
  Ens queden 30 places ordinàries i 4 de NEE 

 Com es fa el període d’adaptació a P3? Normalment  comença amb els tres o quatre primers  
  dies d'adaptació establerts pel Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) i el Departament  
  d'Educació. Aquest curs no sabem com la podrem fer, tot dependrà de les    instruccions de  
  desconfinament que ens arribin del Consorci. 

Durant aquests dies marcats, s'estableixen dos grups reduïts amb una franja horària concreta en la                
que els infants, acompanyats per les seves famílies, passen l'estona a les aules de P3. Allà hi                 
seran presents, acompanyant-vos, les/els mestres de referència i l'equip docent de suport.Cal dir             
que durant aquests primers dies no hi haurà servei de menjador per a P3 ja que no faran la                   
jornada sencera. 

  A partir del quart o cinquè dia, els infants podran fer la jornada sencera així com fer ús del 
menjador i del temps de descans. 

   De tota manera cada infant té el seu ritme i les seves necessitats i hem d'intentar que aquesta  
   adaptació s’adeqüi el màxim possible a les necessitats i circumstàncies de cada infant. Sempre  
   comptant amb el suport i l’ajut  de les famílies que tenen un paper fonamental en aquest  
   procés d'acompanyament dels primers dies. 
 Quan es fa la reunió amb les famílies dels infants ja admesos al centre? Normalment, a 

finals  
  de juny es fa una reunió informativa a les noves famílies on s’explica l’organització de l'adaptació. 
  Aquest any degut a la situació del COVID19 no sé quan la podrem fer, però d’una manera o d’altra  
  la farem. 

 Com es fan les entrades i sortides a Ed. Infantil? A tota l'etapa d'infantil, al matí, es fa una  
  entrada relaxada fins les 9:15. La resta d'entrades i sortides es fan amb les tutores en el pati  
  d'infantil. 

 Pel que fa al bolquer, li haurem de treure abans de començar el curs? Sí, el bolquer s’ha de  
  treure a l’estiu, si quan estan a l’escola encara se’ls escapa algun pipí els canviem tantes 
vegades  
  com sigui necessari  però al final ho acaben controlant. De tota manera sempre es pot parlar de  
  cada cas de forma més individualitzada segons les necessitats de cada infant. 

 Quin horari faran els infants el proper curs 20-21? El nostre horari és de 9 a 12:30 i de 15 a  
   16:30, però com ja sabeu degut a la situació del COVID 19 ara no us podem dir quins seran  
    els horaris definitius. 

 Quina llengua vehicular té l’escola?  La llengua vehicular és el català 
 A quin curs s’inicia l’anglès? Comencem a P5 amb una hora setmanal, però en els espais  

  d'infantil en proposem un en anglès en el que hi participaran P3,P4 i P5. 



 
 Es fa piscina en horari lectiu? Participem del projecte "Jo nedo" i només hi participa 1r de  

  primària 
 Es fan colònies? Dins del projecte de direcció estan contemplades en els cursos de 2n, 4t i 6è 
 Teniu cuina pròpia? Quins menús s’oferten? Tenim cuina pròpia i des de fa molts anys  

   treballem amb la mateixa empresa ALCOES. Aquest curs havíem iniciat un pla pilot assessorats  
   per l’ajuntament de Barcelona i l'Agència catalana de salut pública per introduir uns menús  
   ordinaris on es reduís el consum de proteïna animal, introduint més proteïna vegetal. Amb el  
   COVID19 no l’hem pogut engegar però esperem poder-ho fer el proper curs. 
   A més d’ofertar menús adaptats per  a tots els nens amb al.lèrgies o intoleràncies, certificades  
  mèdicament, també com a novetat d’aquest proper curs oferirem un menú vegetarià. 

 Quina implicació es demana a les famílies? 
   Volem potenciar molt la participació de les famílies en tota la vida escolar. Som una comunitat  
   educativa i hem de treballar plegats. 
 
 


