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CEIP SON PISÀ 

CARTA FAMÍLIES NOUVINGUDES 3 ANYS 
 

 

Benvolgudes famílies de 3 anys, 

Vos volem donar una acollida especial a la nostra escola. Sabem que és un pas nou 

important, per aquesta raó ens agradaria acompanyar-vos. 

En aquest document trobareu informació important per l’inici del pròxim curs. 

REUNIÓ GENERAL DE PARES (Sense infants) 

Dijous 8 setembre a les 12:00h. A l'aula de 3 anys. S’informarà de tot el Procés 

d’Adaptació. 

En acabar la reunió heu d’entregar a les tutores el quadern i material sol·licitat, amb el nom 

de l’infant posat. Es podrà concretar la data de l’entrevista inicial a una graella que facilitarà 

la tutora. 

 

PROCÉS D’ADAPTACIÓ 

Dilluns 12 setembre - Coneixem la nostra classe: Jornada d’acollida d'1 hora de durada 

amb infants i famílies. 

Dies 13, 14, 15 i 16 setembre - Cada infant vendrà només 1 dia. Horari de 9 a 12:10h. 

Dies 19, 20 i 21 setembre - Ja tot el grup d'alumnes junts, fem horari de 9 a 12:10h. 

Després la tutora i famílies fan tutories individualitzades de 12:10 a 13:50h. 

A partir de dia 22 setembre tot el grup d’alumnes venen a l’escola cada dia de 9:00 a 

13:50h. 
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INFORMACIONS IMPORTANTS 

MARCAR AMB EL NOM: Tot el material de l'alumna o alumne (jaquetes, abrics, bosses, 

carmanyola...) ha de tenir el nom posat. Totes les jaquetes i abrics han de dur el nom amb una 

cinta per penjar. 

 

JA SÓN GRAN!: Per tal de facilitar la benvinguda i acomiadament dels alumnes és convenient NO 

dur-los en braços ni amb cotxets. No porteu joguines ni objectes de casa. 

 

CONTROL D'ESFÍNTERS (pipis i caques). Aprofiteu l’estiu per llevar-li el bolquer. Cada alumne/a 

ha de dur una bossa grossa de tela amb una muda completa dedins i TOT amb el seu nom posat. 

 

ROBA I CALÇAT. Han de dur roba còmoda que es puguin posar i llevar ells tot sols. No han de 

dur cinturons, retranques, “petos”, bodis, sabates amb cordons… Preferentment sabates amb 

velcro. 

 

BERENAR. Per dur el berenar han de dur una bossa o motxilla petita amb el nom  posat. El berenar 

s'ha de dur dins una carmanyola de plàstic amb el nom posat. No han de dur llepolies ni recipients 

de vidre. Han de dur una botella de plàstic o cantimplora petita amb aigua i el tap dosificador (AMB 

EL NOM POSAT). El berenar variat i el dimecres és el dia de la fruita  per tota l’escola 

 

PSICOMOTRICITAT. Els dies que fan psicomotricitat han de dur roba còmoda, esportives amb 

velcro i dins la bossa petita del berenar uns calcetins amb “puntets” per no relliscar.  

 

MALALTIES. Si un alumna o alumne té febre o està indisposat NO pot venir a l'escola. El col·legi 

no pot administrar medicaments sense una autorització oficial (Alumnat en Alerta Escolar). No 

posar medicaments dins de les bosses dels alumnes. Heu d'especificar si hi ha al·lèrgies o 

intoleràncies a la mestra al finalitzar la reunió de dia 8 de setembre. En cas afirmatiu, s’ha 

d’acreditar amb un document mèdic a la secretaria del centre.  

 

SERVEIS. Pels alumnes de 3 anys els serveis de menjador i escoleta matinera començaran el mes 

d’octubre. 

 

MATERIALS 

• Un  paquet de tovalloletes humides (100 unitats) i una capsa de 100 mocadors de paper. 

• Quadern de feina ( posar el nom a la bossa de plàstic no al quadern). 
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• Bossa de tela gran amb la muda completa i amb el nom posat. 

• El material fungible de tot l’any  (llapis, pintures, papers, cartolines, fotocòpies, 

aferraments,...) el compra el centre amb l’aportació de 50 euros de les famílies (40€ per 

material i 10€ de fotocòpies).  

          

 

        ATENTAMENT L’EQUIP D’EDUCACIÓ INFANTIL. 

 


