Escola concertada per la Generalitat de Catalunya

EDUCACIÓ INFANTIL. P.4
Curs 2021-2022
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.
1. CALENDARI ESCOLAR

Inici Curs: 13 de setembre de 2021
Final de Curs: 22 de juny de 2022
Colònies: 19 i 20 de maig de 2022
Vacances escolars:
-

Nadal: del 23 de desembre al 9 de gener, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 9 d’abril al 18 d’abril, ambdós inclosos
Dies de jornada intensiva : 22 de desembre de 2021 i 22 de juny de 2022

Dies de lliure disposició:
Dies Festius:
-

Dilluns 11 d’octubre de 2021
Dimarts 7 de desembre de 2021
Dilluns 28 de febrer de 2022
Dimarts 12 d’octubre de 2021
Dimecres 8 de desembre de 2021
Dilluns 6 de juny de 2022 ( festiu a Catalunya)
Divendres 17 de juny de 2022 (Corpus, Festa Major a Cornellà))
Dilluns 2 de maig de 2022 ( pendent de confirmació)

2. 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.
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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.4 són :
Dilluns de 15,50 a 16,50
Dimarts de 10,50 h a 11,50h
Dimecres de 11,50 a 12,50h
Dijous de 14,50h a 15,50h
Divendres de 11,50h a 12,50h
Degut a les mesures de seguretat per la Covid 19, les tutories es faran per telèfon.. En algún
cas que sigui estrictament necessari, es faran presencialment.
Us recordem que tot i que hem posat com a data d’inici de la classe a les 8,50 i a les 14,50,
l’escola obre cinc minuts abans per fer l’entrada a fi de poder-la fer amb seguretat.

3. SORTIDES I TALLERS
Aquest curs, en principi, si que podrem fer sortides i colònies, sempre i quant la situació
sanitària ens ho permeti.
-

Sortida de tot el dia : Can Ribas ( Bigues i Riells ) 9 de febrer de 2022
Activitat : “Pais dels contes”

-

Colònies : Casa de colònies “Marcel Maillot”. 19 i 20 de maig de 2022

Fotos a l’Escola : 28 d’octubre. Venir vestits ben guapos/es

4. ASPECTES IMPORTANTS DEL CURS 2021-22
-

La puntualitat sempre ha estat un punt essencial pel bon funcionament de l’escola,
i és un aspecte vital pel funcionament i per la seguretat de tota la comunitat
educativa, 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
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les entrades i les sortides, ja que en poc minuts de diferència entren o surten
altres grups.
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.
La plataforma ALEXIA 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)
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 a 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 en cas de 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.
A part del projecte dels “pirates i “els egipcis” ,aquest curs treballarem el projecte
de “Els contes ” on viurem moltes aventures i aprendrem moltíssimes coses.
Degut a la Covid 19 els infants no podran portar els caps de setmana el barret
pirata, el llibre viatger ni la maleta màgica.
Aquest curs, en principi, tampoc no podrem fer ambients. Els ambients és una
activitat molt enriquidora on els infants de P.3, P.4 i P.5 compartien experiències
plegats. A causa de l’excepcionalitat del moment que vivim, és del tot necessari
mantenir i respectar els grups estables i per tant els infants de les tres classes no
es poden barrejar.Tot i això, farem racons dins del mateix grup estable.
Us recordem que els dimecres, els nens i nenes d’Educació Infantil han de portar
fruita per esmorzar.

4 .MAIL DE LES TUTORES I ESPECIALISTES
El mail de la tutora dels vostres fills/es → anna.espejo@elpilar.cat
Especialistes :
Anglès i Psicomotricitat →laura.gene@ elpilar.cat
Reforç, i música →marta.castells@elpilar.cat
Psicopedagoga →esther trullenque@elpilar.cat
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Degut a les mesures de seguretat per la Covid 19, les tutories es faran per telèfon.
En cas que sigui estrictament necessari, es faran presencialment.
La professora us pot convocar a través d’ Alexia.
Les famílies podeu sol·licitar una entrevista sempre que creieu convenient,
demanant-la sempre de forma avançada, mitjançant Alexia.

-

Us demanem que reviseu periòdicament el web del centre ja que en ell podreu trobar
informació general de l’escola així com eines per a la formació dels vostres fillS/es
.www.elpilar.cat
Ens podeu seguir a

