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EDUCACIÓ INFANTIL.   P.5 

Curs 2022-2023 

Benvolguts pares i mares, 
Volem començar el curs amb moltes ganes de compartir experiències, aprenentatges i 
vivències amb els nostres nens i nenes del Pilar.  
Aprofitem per saludar-vos cordialment i, com cada any, us fem arribar alguns aspectes 
importants pel bon funcionament del curs.  
 

 CALENDARI  ESCOLAR 

Inici Curs: 5 de setembre de 2022 
Final de Curs: 22 de juny de 2023  
Colònies: 18 i 19 de maig de 2023 ( Pou de Glaç a la Bisbal de l’Empordà, Girona) 
Vacances escolars: 
 

- Nadal: del 22 de desembre al 9 de gener, ambdós inclosos. 
- Setmana Santa: del 1 d’abril al 10 d’abril, ambdós inclosos 
- Dies de jornada intensiva : 21 de desembre de 2022 i 22 de juny de 2023 

 
 

Dies de lliure disposició: 
 

- Dilluns 31 d’octubre de 2022 
- Divendres 9 de desembre de 2022 
- Dilluns 20 de febrer de 2023 
- Dilluns 20 de març de 2023 

 
Festes locals: 
 

- Dilluns 5 de juny de 2023 
- Divendres 9 de juny de 2023 ( Corpus, Festa Major de Cornellà) 

 
 

FOTO : 24 d’octubre de 2022 ( venir molt guapos/es) 
 

 
Distribució de trimestres: 
 

 1r trimestre: del 5 de setembre al 7 de desembre 

Lliurament de notes: 21 de desembre 

 2n trimestre: del 12 de desembre al 17 de març 

Lliurament de notes: 31 de març 

 3r trimestre: del 21 de març al 22 de juny 

Lliurament de notes: 22 de juny 
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HORARI CURS 

 

A  l’educació Infantil, l’horari és molt fexible, i tenim molt en compte les necessitats dels 
infants, però, hi ha unes àrees que si que sempre són a la mateixa hora de la setmana , són 
les hores de música, psicomotricitat i ànglès ( que  dónen les especialistes ) i també l’hora d’ 
informàtica on es divideix el grup. 
Aquest any introduim l’anglès a Psicomotricitat (Motor Skills) 
 
 
 

P.5 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9h a 10,30       

10,30 a 11 Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo 

11 a 12      

12 a 13  Psicomotricitat 

(Motor skills) 

  Psicomotricitat 

( Motor skills) 

 

15 a 16 Anglès  Anglès   

16 a 17 Ambients  Informàtica  Música 

 

 
Hi ha unes hores on la tutora del vostre fill/a no està a classe i disposa de un temps per 
preparar-se  les classes, corregir, preparar activitats, murals, o atendre els pares, són les 
hores que coincideixen amb música, psicomotricitat i anglès. Així doncs en el cas de la 
tutora de P.5 els horaris per fer les entrevistes son: 
Dilluns de 15 a 16h 
Dimarts de 12 a 12.45h 
Dimecres  de 15  16h 
Divendres de 16 a 16.45h 
 
Les tutories seran telefòniques prioritariament, les tutories més complexes seran 
presencials i sempre que ho demani la família. Es demanaran via Alexia, 
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 SORTIDES I TALLERS 
 
 

- Sortida a Can Mercader ( La Tardor ) 11 d’octubre de 2022 

- Festival de Pallassos “ Babaus” 17 d’octubre de 2022 

- Teatre “Pim, pam, pum contes” Carpa Plaça Europa 20 d’octubre de 

2022 

- Taller “Toc toc qui sóc”? 11 de gener de 2023 

- Taller “ Els goril.les també estimen l’art”( Anthony Browne) 2 de febrer 

de 2023 

- Sortida de tot el dia a Can Miqueló  6 de Març de 2023 

- Colònies a Pou de Glaç 18 i 19 de maig de 2023 

- Cantata “ la Fàbrica de colors”  1 de Juny de 2023 

- Aventura Park (Gran Via) 22 de Juny de 2023 

 

Sortides pendent data: 

- Taller “ El conte del Sr Riu” 

- Activitat al museu de les aigües (virtual) 

- Visita al castell de Cornellà 

- Música a l’escola 

  

   ASPECTES IMPORTANTS DEL CURS 2022-23 

 

- La puntualitat sempre ha estat un punt essencial pel bon funcionament de 
l’escola, i és un aspecte important per desenvolupar la classe amb normalitatitat. 
Per això us demanem molta puntualitat a l’hora dels comiats i  les sortides. Us 
demanem que en les dues situacions mantingueu les distàncies de seguretat .Per 
faciltar aquesta distància és del tot necessari agilitzar els comiats a les entrades i 
les sortides, ja que en poc minuts de diferència  entren o surten altres grups. 
Recordeu que els grups que surten primer son P4 i P5 , per últim surt P3. 

- Enguany, continuarem aplicant  tècniques de relaxació als nostres i a les nostres 
alumnes ja que el resultat del curs passat va ser molt bo. Està comprovat que 
aquestes tècniques milloren la capacitat d’ atenció dels estudiants, la qual cosa 
incideix en els resultats acadèmics. Un altre objectiu és aconseguir un benestar 
personal que els faci gaudir més d’allò que els envolta. Tots aquests aspectes són 
objectius prioritaris per nosaltres.  

-  La plataforma ALÈXIA és imprescindible  com a eina de comunicació entre 
mestres i escola. Cal que tots disposeu de correu, a fi de poder rebre totes les 
comunicacions ( circulars, informes, notificacions etc) . 
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- Tant Alexia com el mail @elpilar.cat, son estrictament de l’escola, per tant, 
només l’obrirem durant l’horari escolar. 

- Us recordem que LES CIRCULARS NOMÉS ES LLIURARAN A TRAVÈS 
D’AQUEST MITJÀ. No es lliuraran circulars en paper amb alguna petita excepció. 
Per tant, és molt important que totes les famílies tinguin correctament 
instal·lada l’APP d’ALEXIA.. 

- Aprofitem per comentar i recomanar que els encàrrecs que molt sovint es fan per 
telèfon a Secretaria o en el moment de l’entrada, es facin directament a les 
tutores per Alexia. Si un infant es queda al menjador, s’ha de comunicar a la 
seva tutora per Alexia abans de les 9 del matí. 

-  La comunicació entre família i escola, també es pot realitzar via el mail 
@elpilar.cat. Famílies, alumnes i professors/es disposem d’ aquest correu, 
totalment acadèmic i professional, per expressar-nos, informar-nos, etc... 

- El classroom és  una eina important de transmissió de recursos, feines i un mitjà 
molt eficaç. És una plataforma que permet gestionar el que treballem a l’aula de 
forma online, de manera col·laborativa. L’objectiu d’aquesta eina, és millorar la 
competència digital dels i de les nostres alumnes, al mateix temps que el podem 
utilitzar en cas de un possible confinament. 

- Com sabem lo important que són les emocions pel desenvolupament dels infants 
aquest curs continuarem avançant i treballant el projecte NAVEGANT PER UN 
MAR D’EMOCIONS. 
 

- Els nens i nenes de P5 el 1 de Juny de 2023, participarem en la cantata “ La 
fàbrica de colors”  

- Us recordem que els dimecres, els nens i nenes d’Educació Infantil han de portar 
fruita per esmorzar. 

 
- El Festival de Nadal i la Primavera es realitzaran de forma presencial a no ser 

que hi hagi alguna novetat d’última hora relacionada amb la Covid i que ens ho 
impedeixi. Si fos així s’hauria de fer de forma telemàtica. 

 
- Recordeu cada trimestre de portar mocadors i tovalloletes. 
 
- El centre continuarà oferint suport i assessorament psicopedagògic a les 

famílies que ho necessitin. 
 
- Sortides: farem una única sortida de tot el dia relacionada amb el projecte de 

l’Univers, també es faran sortides diverses durant el matí. Rebreu una circular per 
Alexia amb el preu i el mètode de pagament un mes abans de la sortida. 

 
- Aquest any s’ha instal·lat una font d’aigua d’osmosis al pati de l’escola perquè 

els i les alumnes puguin veure d’aquesta al menjador, psicomotricitat, pati... 
 
-  Encetem el projecte Xesc, escola verda, recomanem no utilitzar paper 

d’alumini i utilitzar cada vegada embolcalls més reutilitzables. 
 
- Nova nomenclatura a infantil: canvi d P3 per I-3, P4 per I-4 i P5 per I-5. 
 
- Àrees d’ educació infantil també han canviat:  

. Creixement en harmonia. 

. Descobriment i exploració de l’entorn. 

. Comunicació i representació de la realitat. 
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US DEMANEM 
 

 Que reviseu periòdicament  els classrooms i l’ aplicació ALEXIA. 
 Que signeu  l’ autorització de les sortides i d’altres documents, quan s’ escaigui i dins de les 

dates que s’indiquin, col·laborant d’aquesta manera, en agilitzar gestions organitzatives. 
 Que justifiqueu les faltes d’assistència i els retards el més aviat possible, fins i tot si preveieu 

que el vostre fill/a no assistirà, serà millor que ens ho comuniqueu per avançat (ALEXIA). 
 Que autoritzeu, per escrit, si hem de subministrar algun tipus de medicament al vostre fill/a. 

Enguany, evitar antitèrmics que puguin amagar símptomes importants.  
 Que col·laboreu amb els hàbits d’estudi que es treballen des de l’escola. 
 Que reviseu periòdicament la web del centre i els classrooms ja que en ells podreu trobar 

informació general de l’escola així com eines per a la formació dels vostres fills/es. 
www.elpilar.cat  

 Que podeu seguir-nos a   

 
 
 
MAIL DE LA TUTORA I ESPECIALISTES 
 
-  El mail de la tutora dels vostres fills/es  nuria.carrio@elpilar.cat 

 Especialistes  : 
 Anglès i Psicomotricitat   laura.gene@elpilar.cat 
 Reforç, i música   marta.castells@elpilar.cat 
 Psicopedagoga esther.trullenque@elpilar.cat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpilar.cat/
mailto:esther.trullenque@elpilar.cat

