
 

 

 

 

 

 

1) Quin és l’horari lectiu de l’escola?  

De dilluns a dijuos pel matí és de 9 a 12.45 hores i per la vesprada de 15 a 16.30 hores. I el 

divendres és de 9 a 13 hores.  

En setembre i juny és de 9 a 13 hores. A més en tenim activitats de matinera, menjador , 

vespertina(si es fa el grup) i activitats extraescolars. 

 

2) Quantes aules de Educació infantil hi ha?  

Hi ha 6 aules amb un màxim de 25 alumnes per aula. 

 

3) Per on entren els xiquets? 

S’entra pel pati d’infantil I cadasqú anirà a la seua fila i els pares arribarà fins la tanca 

d’infantil. 

 

4) Com és l’eixida?  

Hauran d’estar 5 minuts abans de l’hora d’eixida, i en cas que no vingan els pares han de 

portar l’autorització. 

 

5) Com és el període d’adaptació?  

Entraran de 5 en 5. I més endavant en el suro de l’escola és on quedarà reflectit l’ordre 

d’entrada.  

 

6) Quants mestres hi haurà mentre el període d’adaptació? 

Hi haurà dos mestres durant el mes de setembre. 

 

7) Com portarem a terme el control d’esfínters?  

Cal tindre els telèfons actualitzats a més d’una muda amb els seu nom. Si es fan pipi els 

ajudarem a canviar-se. 

 

8) Com ens comuniquem?  

Ens comuniquem en u paper dins del saquet, si cal. 

 

9) Porten uniforme?  

No porten uniforme però el col·legi disposa d’un uniforme per a qui vullga. 

 

 

 



10)  Com és l’esmorzar? 

L’esmorzar és saludable, dins de l’aula. A més els dimecres és el dia de la fruita. Cal 

recordar que en l’esmorzar  no es pot portar sucs, batuts, iogurts, ... 

 

11)  Quin és el nostre programa lingüístic?  

El nostre programa consisteix en tres anys que la llengua vehicular és el valencià, i en 4 i 5 

anys és en valencià però s’incorpora l’anglés.  

 

12)  Com es treballa a infantil?  

No portem llibres, és per això que treballem per projectes i consisteix en un aprenentatge 

significatiu. A més de donar-li importància al treball dels hàbits i rutines.  

 

13)  Poden participar les famílies?  

En activitats concretes com aniversaris, festa de la tardor, ....  

 

14)  Com poden participar també?  

Hi ha a l’escola una assemblea de delegats. 

 

15)  Eixen a soles al bany? 

 Al començament del curs van acompanyats i després ja a soles.  

 

16)  Poden portar medicaments a l’escola? 

Cal remarcar que els xiquets no podem vindre malalts a l’esc ola. Altra cosa és si tenen 

una malaltia crònica, que aleshores podem portar-la sempre i quan s’ompli com diu la 

normativa vigent una autorització del metge, una altra de les famílies i una sol·licitud. 

  

17)  Hi ha cuina pròpia?  

Sí, a més tenim diferents tipus de menús segons les necessitats. 

 

18)  Dinen tots junts? 

Sí, els d’infantil són els primers i dinen a les 12.45 hores. 

 

19)  Hi haurà reunió inicial?  

Sí, sempre i quant les circunstàncies de seguretat poden dur-se a terme.  

 

20)  Quines activitats tenen els d’infantil de 3 anys a migdia?  

L’escola té una habitació per a dormir, i els xiquets de 3 anys després de menjar faran una 

migdiada. 

21)  Hi ha activitats extraescolars?  

L’AMPA proposa una sèrie d’activitats.  

 

22)  L’escola fa activitats fora?  

Sí, encara que els de 3 anys no faran cap en el primer trimestre ja que es troben en el 

període d’adaptació.  

 

Nota: Tot el que ací anotem es sempre i quan no vinguin altres instruccions des de 

conselleria en relació al coronavirus.  


