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Professorat

• Coordinadora d’etapa: H. Marina de María

• Tutora P-3A: Yolanda Abellán- Tutora P-3B: Silvia Álvarez

• Tutora P-4A: H. María de Loyola – Tutora P-4B: Isabel Bernad

• Tutora P- 5A: Úrsula Ribas – Tutora P-5B: H. Marina de María

• Psicomotricitat i Story Time: Javier Jurado

• Anglès: Inés Hernández

• Música: Gemma Elorriaga

Infantil 3, 4, 5 i especialistes



Horaris i organització

✓ P3: 8:40 i 16:40 per la porta A4 (autocars)

✓ P4 i P5: 8:40 i 16:40 per la porta A5

✓ Important puntualitat

✓ Recollida per part d’una persona no habitual,

• notificació a l’agenda amb el nom i DNI de la persona que vingui.

✓ Permanències de 8:00 a 8:40

Entrades i sortides (acompanyament fins a la porta):



Com treballem?

Descoberta d’un
mateix

Comunicació i llenguatge

Descoberta de 
l’entorn



Com treballem a P3?

• Entusiasmat

• Traç

• Autonomia Personal i Adaptació

• Hàbits i rutines



Com treballem a P4?

• Entusiasmat

• Inici a la LectoEscriptura

• Hàbits i rutines



Com treballem a P5?

• Entusiasmat

• LectoEscriptura

• Hàbits i rutines



Altres àmbits a treballar

• Religió moral i fe catòlica

• Projecte i entorn

• English

• Psicomotricitat

• Música

• Piscina (només p4 i p5)



Informació mèdica

• MEDICAMENTS: No es poden subministrar

En casos puntuals, caldrà portar la recepta del metge i l’autorització firmada 
pels pares i portar la dosi exacta que hauran de prendre. 

• Febre o malestar a l’aula es trucarà a casa i hauran de venir a recollir de seguida 
a l’infant

Protocol d’escola



Esmorzars

➢Petit i variat durant la setmana

➢No està permès iogurts, batuts ni sucs

➢Dimecres dia de la fruita

Recomanacions per l’hora d’esmorzar.



Agenda i plataforma TEAMS

➢Agenda com instrument essencial de comunicació entre les famílies i el 
professorat. 

➢Comunicació i circulars via e-mail 

➢Plataforma TEAMS

Comunicació amb les famílies



L’uniforme

▪ Uniforme i bata propis de l’escola

▪ TOT MARCAT amb el nom del nen/a i portar una BETA PER PENJAR al 

penjador.

Distribució dels dies amb xandall i uniforme

P3 A P3 B P4 A P4 B P5 A P5 B

UNIFORME Dilluns
Dimecres

Dilluns
Dimecres

Dilluns
Dimecres

Dimecres
Divendres

Dimarts
Dijous

Dilluns
Dimarts

XANDALL Dimarts
Dijous

Divendres

Dimarts
Dijous

Divendres

Dimarts
Dijous

Divendres

Dilluns
Dimarts
Dijous

Dilluns
Dimecres
Divendres

Dimecres
Dijous

Divendres



Altres informacions importants

➢ Pels Aniversaris, no està permès portar cap tipus de dolços i/o pastissos, així 
com invitacions i/o joguines a l’aula

➢ Gel hidroalcohòlic, desinfecció i mascaretes



Precs i preguntes 
Resolució de possibles dubtes sorgits durant la reunió

Utilitzeu la icona “aixecar la mà” i us projectarem la pantalla perquè puguem 
resoldre qualsevol dubte que tingueu.
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Que Déu beneeixi aquest nou curs i a cada 
una de les famílies que formen part del 

nostre PINAR

Moltes gràcies


