
CURS 2011/12



Matí de 9h. a 13h.
 Tarda de 15h. a 17h.

 PUNTUALITAT: És molt important pel 
correcte funcionament de l’aula que els 
vostres fills/filles arribin puntuals
a l’ escola.



 Aprenem amb les TIC
 Projecte d’ activació de la intel·ligència
 Expressió corporal
 Taller d’ experiments
 L’ hora del conte



 ESMORZAR : Per afavorir un esmorzar sa i nutritiu 
recomanem un entrepà o una peça de fruita dins d’una 
carmanyola.

 PROHIBIT portar sucs, patates, llaminadures, iogurts, ni 
batuts.

 ANIVERSARIS: Podeu portar galetes , sense beguda ni 
llaminadures.
Cal donar les invitacions dels aniversaris fora del recinte 
escolar.



 Al llarg del curs cada divendres un nen/nena 
de la classe s’emportarà la Mica a casa.

 La Mica ve acompanyada d’un llibre on hi 
haureu d’explicar el que heu fet durant el 
cap de setmana. Podeu posar-hi fotos, un 
dibuix…  deixeu córrer la vostra imaginació!



 P-3: Dimarts i dijous
 P-4: Dilluns i dimecres
 P-5: Dimarts i dijous
 Els nens i nenes de P-3 no començaran les 

classes de psicomotricitat fins al mes d’ 
octubre.



 Tassa de plàstic amb nansa amb el nom marcat amb un rotulador

permanent.

 4 fotos mida carnet amb el nom a darrere (només P 3).

 Una bossa de roba amb una muda de recanvi amb el nom marcat 

 Una capsa de mocadors de paper.

 Un paquet de tovalloletes.

 L’ esmorzar, dins d’ una bossa petita de roba (no portar motxilles 

de rodes ni bosses grans).

 Cal portar els llibres i tot el material necessari citat 

anteriorment abans del dia 9 de setembre tot marcat amb el 

nom. 

 Recordem que és obligatori portar el xandall de l’ escola, la 
bata i les jaquetes tot marcat amb el NOM i UNA BETA.



 Cada dijous a la tarda els nens i nenes de 
P-3, P-4 i P-5 ens agrupem per fer els 
següents tallers:

 TALLER DE NATURA
 TALLER DE PLÀSTICA
 TALLER DE MATEMÀTIQUES
 TALLER DE MANUALITATS



Aprofitant l’espai de l’ hort i la bassa, fem 
activitats relacionades amb la natura:

Hem plantat petúnies i plantes aromàtiques
Hem conegut les plantes i animals  que viuen 

a la bassa.





Coneixem diferents tècniques pictòriques a 
partir d’artistes coneguts.

 Miró
Mondrian
Monet
 Kandinsky…





Treballem conceptes matemàtics de manera 
manipulativa:

 Formes geomètriques
 Color
Grandària
Nombres…





Tot fent servir les nostres mans fem tallers 
divertits:

Material reciclat
Modelatge amb Pasta de sal
 Estampació…



Cada dilluns al matí ens trobem els tres grups 
d’educació infantil i jugarem als diferents 
racons:

 Racó de Joc Simbòlic
 Racó de Lògica-Matemàtica
 Racó de Llengua
 Racó d’Art











Al llarg del curs farem una sortida per 
trimestre:

 Primer trimestre: Aeroport de Girona i 
Devesa (19 d’ octubre).

 Segon trimestre: audició musical al Teatre 
Jardí de Figueres.

 Tercer trimestre: colònies a “El Bosc de la 
Massana”( Vilabrareix).





Al llarg del curs fem diverses accions 
relacionades amb la cura i respecte del medi-
ambient:

 Reciclatge de paper
 Esmorzar sa (Fruita i ús de carmanyoles)
 Activitats i tallers dins i fora de l’aula 

relacionades amb la natura
 Bassa i hort
 Sortides 





BON CURS!!!
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