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Ben cordialment, 

L’equip docent 

Benvolgudes famílies, 
L'inici de l’escolarització amb l’entrada a P3 és un fet 

molt important a la vida dels nens i les nenes. Suposa el 

començament d’un llarg procés cap al desenvolupament 

de les capacitats necessàries per esdevenir cada cop més 

autònom i competent en els coneixements que li 

permetin sentir-se protagonista de la seva vida i poder 

participar en els esdeveniments de la societat en que viu. 

Per això és molt important, abans i durant l’inici del curs, 

generar i potenciar un clima de confiança i expectatives 

positives per afavorir un ingrés motivador en aquesta 

nova realitat. 
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COMENCEM P3 
 Escola Lluís Vives  |    www.escolalluisvives.cat   |   93 665 63 53 
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AQUEST DOCUMENT ESTÀ SUBJECTE A POSSIBLES CANVIS EN 
FUNCIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 I DE LES 
INSTRUCCIONS DEL DEPARTAMENT 
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HORARI D’ADAPTACIÓ 
SETEMBRE 

Les famílies acompanyaran els alumnes fins a l’aula, entrant per la porta del pati, com 

ja es farà al llarg del curs. També els vindran a recollir a l’aula.  

PERÍODE D’ADAPTACIÓ 
Com es pot ajudar als infants en el període 

d’adaptació? 

Cada infant necessita el seu temps per adaptar-
se al medi escolar i hem de col·laborar per a què 
aquest període sigui el més positiu possible. 

Hem de tenir en compte: 

1)Comportaments desconeguts, inesperats o ja 
superats; cal entendre que, s estan adaptant a 
un entorn i context diferent, que ràpidament 
esdevindrà  l habitual. 

 

2)La separació entre els adults i l infant pot 
influir en l adaptació. Convé anticipar 
l acomiadament i no marxar sense dir adeu, 
Podeu acompanyar una estoneta a l'infant si 
està molt angoixat.  
 

3)És important comunicar, des dels primers 
dies, aquelles informacions significatives per 
establir la millor relació possible entre els 
professionals i l alumnat. Si aparegués alguna 
conducta molt preocupant, caldrà comentar-la 
amb el professorat. 

Per facilitar la relació entre els professionals i 
l’alumnat, la nostra escola ha optat per: 

1) Una reunió prèvia general amb tots els 
pares, per informar del procés d’incorporació 
i adaptació al nostre centre. 

2) Entrevista individual amb els pares on es 
recull la informació significativa de l’alumnat. 

3)Començament en dos torns d’assistència, 
per poder atendre'ls de forma més 
individualitzada. 

4)Durant les dues primeres setmanes, a cada 
aula, hi ha dos professionals per tal de donar la 
millor resposta possible a l’adaptació de 
l’alumnat. 

5) Bona accessibilitat: Un familiar de l’alumne 
de P3 l’acompanyarà i recollirà a la porta de 
l’aula, això permet intercanviar informacions 
que ajuden a enfortir els vincles amb el 

professorat 

Com es pot ajudar als infants  
des de l’ESCOLA? 
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Durant  els  dies  d’adaptació  es  recomana  a  les famílies NO 

fer ús dels serveis d’acollida, menjador ni extraescolars. 

A partir del dijous 17 de setembre, l’horari serà el mateix que 

la resta d’alumnes d’Infantil. 

Al matí: de 9:10 a 12’40h. 

A la tarda: de 15:10 a 16’40h. 

REUNIÓ INICI DE CURS P3 
El dimecres 9 de setembre a les 9:30 h serà la reunió d'inici de curs. 

Els objectius d aquesta trobada són: 

 

 

Conèixer les mestres/tutores de P3.        

 

 

 

Conèixer el procés d adaptació, l’horari 

d’adaptació de cada nen/a i d’altres 

aspectes pedagògics del curs.  

El 10 de setembre, l’alumne pot venir 

acompanyat d’un sol adult que haurà 

de portar mascareta a conèixer les 

classes, el pati, les mestres, jugar i 

gaudir en família del primer contacte a 

l’escola. Aquest dia podeu portar el 

material que et demanem a continuació. 

L’horari serà a triar entre: 

-11:30 a 12:30 

-16:00 a 17:00 

JUGUEM I CONEIXEM A P3: 10 DE SETEMBRE 

11.30 a 12.30 16h a 17h 
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MATERIAL NECESSARI 

Per l’aula 

• Una bata de botons i beta per poder penjar.   

• Una bossa petita de roba per portar l esmorzar. 

• Un got de plàstic, que pot tenir nansa. 

• Uns mitjons antilliscants per la sessió de psicomotricitat. 

• Un xandall o equipament esportiu d estiu per la sessió de psicomotricitat i 

excursions o sortides que es fan al llarg del curs. 

• Una bossa gran amb una muda de recanvi completa (aquesta bossa es quedarà 

sempre a l’escola). 

• Una bossa gran de roba que es portarà a l’escola cada dilluns amb la bata, el got i, 

si es queda al menjador, la bata del menjador i el llençol. Aquesta bossa tornarà a 

casa per rentar i retornar a l’escola el dilluns següent. 

•  1 capsa de mocadors de paper. 

• 1 paquet gran de tovalloletes humides. 

• 1 pot de sabó líquid amb dosificador.  

• 10 bosses de congelar mida gran. 

Disponible per comprar a l’escola 

Pel menjador 

• Una bata amb goma al coll. 

• Un llençol mida bressol. 

• Una manta fina per tapar-se  

(quan comenci el fred). 

TOT HA D’ESTAR MARCAT AMB EL NOM EN 
MAJÚSCULES  

Es podrà demanar més material al llarg del curs, si cal. 
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NORMES DE SEGURETAT DEL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ PEL COVID-19 

• Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una 

sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació).  

• Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb 

el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la 

resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i mestres). 

• Rentat de mans: la persona acompanyant i l’alumne s’haurà de rentar les mans 

amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també 

abans d’entrar a l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida del 

centre. 

• Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una 

mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada. Els alumnes hauran de 

portar mascareta com a mínim fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable. 

• Requisits d’accés: la persona acompanyant NO pot participar en el període 

d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha 

presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut 

contacte estret amb una persona amb COVID-19 confirmada o amb 

simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 

• Persones de risc: aquells acompanyants que pateixin una malaltia de risc 

davant la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, 

malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 

immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones 

embarassades hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període 

d’adaptació amb el seu equip mèdic de referència. 

 

 

AQUEST DOCUMENT ESTÀ SUBJECTE A POSSIBLES CANVIS EN FUNCIÓ 

DE L’EVOLUCIÓ DE LA COVID-19 I DE LES INSTRUCCIONS DEL 

DEPARTAMENT. 


