Escola Nabí

CURS 2019-2020

Benvolgudes famílies de l'escola,
Ens adrecem a vosaltres a fi de donar-vos un seguit d'informacions generals
importants a tenir en compte de cara a l’organització del curs 2019-2020.

És molt important que les llegiu i les tingueu presents al llarg de
tot el curs.
INFORMACIONS GENERALS
* El curs 2019 -20 s’iniciarà dijous, 12 de setembre en règim de jornada completa
(de 9h a 5h de la tarda).
* Per a les famílies que sou noves a l'escola i per a les que tindreu fills a
P-3 farem una reunió informativa dijous 5 de setembre a les 5h de la tarda. És
una reunió de famílies, les criatures no han de venir.


L'hora d'entrada a l'escola és a les 9h del matí i la sortida a les 5h de la
tarda. Us demanem puntualitat tant a l'hora d'entrada com a la de sortida.
Volem donar una especial importància a aquest aspecte, ja que creiem que
és un hàbit bàsic a treballar i a educar des de petits. Us demanem que
sigueu estrictes a l’hora d’entrada a l’escola i que si per alguna
circumstància arribeu més tard de les 9 h del matí, deixeu els vostres fills i
filles a l’entrada i no els acompanyeu fins a les classes. A l'entrada de
l'escola hi haurà un llibre de registre per anotar les incidències i s'hi farà
constar el motiu del retard i la signatura de qui l’acompanyi.
L’hora de sortida de l’escola és a les 5 de la tarda. Els infants no poden
marxar de l’escola abans. Per a una bona organització de l’aula, és
important respectar el ritme de treball de companys i mestres. Si us plau,
tingueu-ho en compte a l’hora de planificar possibles activitats
extraescolars. Si per algun motiu justificat heu de recollir la criatura abans
de les 5 de la tarda, haureu d’esperar al vestíbul de l’escola i us l’anirem a
buscar a la classe.



En cas de malaltia o bé de no assistència es demana que aviseu a la
secretaria a primera hora del matí explicant-ne el motiu, preferiblement per
telèfon.



En el cas dels nens o nenes que marxen sols a casa recordeu que cal que
signeu l’autorització que us adjuntem al final del document i que la lliureu
el primer dia de classe. Nosaltres els donarem un carnet que hauran de
portar penjat a la cartera per poder sortir sols.



Els nens i nenes tenen una estona per esmorzar a l'escola. Els de parvulari
ho fan a les 9h del matí i els altres cursos al pati de les 11h. De tota
manera, és important que no surtin de casa en dejú, ja que l’esmorzar de
l’escola hauria de ser un complement. Recordeu que, com a escola que
forma part de les Escoles + Sostenibles, hem d’evitar l’ús de productes no
reciclables i contaminants com el paper d’alumini. Podeu utilitzar una
carmanyola petita o un embolcall especial per a entrepans ( boc’n roll). Qui
li interessi el podrà adquirir a la secretaria de l’escola. Recomanem no
portar productes envasats i que siguin el més saludable possible.



Els nens i les nenes berenen a l’escola cada dia abans de sortir. Hi ha
quatre dies que berenen fruita i un que prenen pa amb xocolata. Aquest és
un hàbit per fomentar el consum de fruita entre els infants. Per tant, no cal
que els porteu berenar a la sortida de l’escola.



Quan sigui l’aniversari d’algun nen o nena hi ha la possibilitat de celebrarho a l’escola amb tots els companys i les companyes de la classe. Per a
una millor organització concentrarem les festes en un dia setmanal. Cada
curs acordarà quin és el dia que dedica a aquesta activitat. En el cas que en
una setmana coincideixin més d’una criatura, us podeu posar d’acord i
repartir-vos el que vulgueu portar. Pensem que el més adequat és un
pastís, el més casolà possible, amb espelmes i tovallons de paper. No han
de portar bosses de caramels ni llaminadures. Els infants que tenen
al·lèrgies alimentàries han de tenir a l'escola algunes provisions de galetes
o altres aliments adequats que puguin menjar en aquestes ocasions.



Com que en moltes ocasions hi ha casos de polls a l'escola, cal que
setmanalment reviseu el cap de les vostres criatures per assegurar-vos que
no en tenen, o bé per fer el tractament adient. També anirà bé que feu
aquesta revisió a l’inici de curs. És necessari que, quan us ho comuniquem,
la feu el mateix dia, perquè si no ho fa tothom alhora no és efectiu. En cas
de tenir-ne no es podrà assistir a classe fins que el cap estigui net de polls i
llémenes (ous) per tal d'evitar el contagi. Us preguem que sigueu molt
rigorosos, pel bé de tothom.



És important que sigueu igualment prudents en el cas que el vostre fill o filla
tingui una malaltia infecciosa o que pugui produir contagi als altres, com
és el cas de conjuntivitis, gastroenteritis i d’altres.



El Departament d’Ensenyament no ens permet donar medicaments als
alumnes, amb excepció del Paracetamol amb l’autorització de la família. En
cas d'extrema necessitat, si cal prendre un altre tipus de medicament, s'ha
de portar la corresponent recepta del metge i l’autorització de la família per
tal que els docents puguin administrar la medicació. En cap cas les
criatures poden portar un medicament a la cartera, ni que sigui homeopàtic.



Us agrairem que tots els canvis de domicili, de telèfon, adreça de correu
electrònic... els comuniqueu a secretaria i a les tutores i tutors
corresponents. Si teniu qualsevol incidència en rebre les informacions per
correu electrònic, cal que ens ho comuniqueu per poder esbrinar què passa.



Properament us facilitarem informació entorn de les activitats
extraescolars les quals es desenvoluparan a partir de les 5h de la tarda.
Aquestes activitats començaran el mes d'octubre.



SERVEI DE MENJADOR

Continuarem amb l’empresa EcoArrels i com sempre el menjar s'elaborarà a
l'escola. Destacar que aquesta empresa treballa amb un alt tant per cent de
producte ecològic i de proximitat. Us recordem que a més del menú estàndard,
també hi ha menú de règim, vegetarià, per a intolerants al gluten i al·lèrgics a l’ou i
als làctics. Els menús estaran penjats cada mes al web de l’escola.
Si algun infant ha de fer règim, cal avisar a primera hora del matí per escrit,
especificant el tipus de règim i els dies que l’ha de seguir. També es pot fer servir
l’agenda.


PER L’ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL : Classes de P-3, P-4 i P-5

ESPECIAL PER A LA BONA ADAPTACIÓ DELS NENS I LES NENES DE P-3

Durant els primers dies (12,13, 16 i 17 de setembre) per tal de poder fer una
entrada més tranquil·la, oferim la possibilitat que els infants de P-3 entrin a les
9:30h. També, durant aquests primers dies, recomanem fer una jornada curta,
només fins les 12h. Per aconseguir una adaptació el més relaxada i gradual
possible, estaria molt bé que els nens i nenes de P-3 poguessin anar a dinar i a fer
la migdiada a casa.

Durant el mes de setembre els nens i les nenes de P-3 sortiran a partir de
les 16:30h fins les 17:00h per la porta petita del pati de dalt (davant de La Puput).
Suposant que quedi algun alumne, a partir de les 17:00 h es baixarà al pati de les
travesses i sortirà per la porta habitual.

Durant tot el curs, la sortida de l’alumnat de P-3 serà a les 16,45h per la
porta de davant de La Puput.

Si heu de recollir germans/es grans, aquests sortiran a les 17:00h per la
porta habitual.

TOT EL QUE PORTIN ELS NENS I NENES HA D'ESTAR MARCAT AMB EL NOM I
COGNOMS CORRESPONENTS.

Aquesta norma és molt important que la tingueu en compte al llarg de tot l’any, la
roba i abrics van canviant. És una forma senzilla de poder trobar i retornar les
pertinences de cadascú de forma còmoda i organitzada. Penseu que cada
trimestre acumulem piles de roba “anònima” que portem al punt verd després de
guardar-la un temps i que ningú passi a recollir-la. Creiem que el valor de les
coses és un aspecte més a educar.
- Cal que portin una cartera que es pugui penjar i que els infants puguin obrir i
tancar de manera autònoma. No es poden portar carteres amb rodes.
- Cal una tireta, ben llarga amb el nom, cosida a la roba que s’ha de penjar, per tal
de poder fer-ho amb comoditat i que no caigui del penja-robes.
- Les nenes i els nens de P-3 i P-4 durant tot el curs hauran de tenir a l'escola una
bossa amb roba de recanvi: calcetes o calçotets, mitjons, bambes, pantalons i
samarreta (tot marcat). Cal que reviseu el recanvi periòdicament, especialment en
els canvis d’estació. Cada família es responsabilitzarà de retornar la roba utilitzada
a la bossa del recanvi pròpia o d’un altre company si hagués calgut fer-ne ús.
- Cada matí han de portar un pitet o tovalló net, amb goma, que passi pel cap.
- La bata, en bones condicions, s'haurà de dur neta cada dilluns.
-Cal també que tinguin unes botes d’aigua de la seva mida a l’escola durant tot el
curs per fer servir els dies de pluja.
- Els pantalons que siguin fàcils de cordar i descordar. La roba i el calçat ha de
ser còmode i que afavoreixi l'autonomia.
- El primer dia cal portar:
P-3, P-4 i P-5 : 1 capsa de mocadors de paper (no paquets petits) i 1 paquet
gran de tovalloletes humides.



PER ALS NENS I LES NENES DE PRIMÀRIA

TOT EL QUE PORTIN HA D'ESTAR MARCAT AMB EL NOM I COGNOMS
CORRESPONENTS.

Aquesta norma és molt important que la tingueu en compte al llarg de tot l’any, la
roba i abrics van canviant. És una forma senzilla de poder trobar i retornar les
pertinences de cadascú de forma còmoda i organitzada. Penseu que cada
trimestre acumulem piles de roba “anònima” que portem al punt verd després de
guardar-la un temps i que ningú passi a recollir-la. Creiem que el valor de les
coses és un aspecte més a educar.
- Cal que portin una cartera que es pugui penjar. No es poden portar carteres de
rodes.
- Els dies que facin educació física han de portar vestimenta i calçat adequat per
fer aquesta activitat (pantalons curts, xandall, bambes d’esport amb sola gruixuda i
ben cordades que subjectin el peu...). Insistim en què el calçat esportiu sigui
l’adequat per tal que tingui una bona adherència i amortiment al paviment. És
indispensable, per una qüestió d’higiene, que portin una samarreta de recanvi per
poder-se canviar després de fer l’activitat. Els horaris d’educació física seran
comunicats als nens i nenes el primer dia de classe.
Si algun nen o nena algun dia no pot fer aquesta activitat s'haurà d'avisar als
docents per mitjà d'una nota a l’agenda.
- A l’escola han de tenir sempre una bata, que sigui de la seva mida, en bones
condicions i marcada amb el nom, que restarà a l’escola i que s’utilitzarà només en
les activitats que sigui necessari. Periòdicament se l’emportaran a casa per rentar.
Tingueu en compte que si no porten la bata no podran anar al taller de plàstica.
- Les jaquetes i els abrics han de portar una tireta llarga cosida amb el nom
perquè es puguin penjar amb comoditat.
- Per a l’hora de dinar han de portar un tovalló de roba, marcat amb el nom, que
faran servir tota la setmana i se l’emportaran el divendres per rentar.


NATACIÓ

- Fan natació els infants de P-5 i 1r de primària (dilluns a les 11 del matí) i 2n i 3r
de primària (dilluns a les 12 del matí).
Les classes de natació es faran a la piscina de Can Caralleu, començaran a partir
de l’octubre i s’acabaran a finals de maig. Hi aniran amb autocar. Els dies de
piscina, han d'esmorzar a casa. Hauran de portar una bossa que es pugui penjar
amb el vestit de bany, tovallola, tovalloleta petita (per posar-hi els peus), gorra de
bany i xancletes. No cal que portin dues carteres, poden portar una bossa amb les
coses de piscina dins de la cartera habitual. Els infants que no es banyen també
han de portar xancletes.

És important que els nens i les nenes facin aquesta activitat esportiva que forma
part del currículum d’educació física. Si alguna vegada algú no hi pot assistir han
de portar un justificant dels pares o del metge.



MATERIALS que cal portar en començar el curs

Com sempre el material escolar el gestionarà l’AFA. El fet de socialitzar i saber
compartir i respectar el material comú són uns valors importants a treballar amb
l’alumnat.
Us volem recordar que els nens i nenes d’Educació Infantil fins a 4t no han de
portar estoig. El material escolar els el proporcionarà l'escola. Només cal que
portin el material que tot seguit us indiquem per a cada curs.
1r de Primària
. una capsa de 100 mocadors de paper (no paquets petits)
2n de Primària
. una carpeta de gomes una mica forta (ha de durar tot el curs) mida foli
sense separadors
. una capsa de 100 mocadors de paper (no paquets petits)
3r de Primària
. una carpeta de gomes una mica forta (ha de durar tot el curs) mida foli
sense separadors
. una fotografies mida de carnet
4t de Primària
. una carpeta de gomes mida foli amb separadors
. un llapis de memòria
5è i 6è de Primària
. una fotografia mida de carnet ( només 5è)
. estoig: llapis, goma, llapis de colors, punta fina negre i blau
. maquineta per fer punta
. tisores
. regle de 30 cm
. transportador d’angles petit
. carpeta amb separadors
. compàs que es pugui fixar
. un llapis de memòria
. tres marcadors fluorescents






 LLIBRES ESCOLARS

CURS 2019-2020

Com ja sabeu a l’Escola Nabí treballem amb pocs llibres de text. Fem servir
materials diversos, molts d’ells creats pels propis docents. Així i tot, des de fa
anys, estem duent a terme el projecte de llibres i material compartit, gràcies a
la implicació i la col·laboració de tots: famílies, alumnat i docents. D’aquesta
manera els pocs llibres i material que utilitzem poden ser socialitzats aconseguint
un menor cost per a les famílies.
Atenció:
 Recordeu que els llibres de la llista marcats amb aquest signe no els heu
de comprar.
Si teniu a casa alguns dels llibres o diccionaris del curs passat que a la llista estan
marcats amb aquest signe, cal que els retorneu a l’escola.

D’aquests llibres, en el rebut del mes de novembre hi trobareu una petita quota de
manteniment. Els cursos de 5è i 6è en tindreu una altra el mes de març.
Així doncs només haureu de comprar els llibres tipus quadern i algun llibre de
lectura.
Al setembre, els vostres fills/es es trobaran a l’aula els llibres socialitzats que ha
deixat l’alumnat del curs anterior per ser reutilitzats; han estat tots revisats i ja
estan a punt per tornar-los a fer servir.
Com cada curs l'AFA de l'escola gestiona la venda dels llibres a fi que les famílies
pugueu gaudir d'un descompte a l'hora d'adquirir-los. Seran distribuïts a l'escola
mitjançant "El racó del llibre".
La venda es farà dijous 5 de setembre al gimnàs de l'escola de 16h a 20 h de la
tarda.
Heu de tenir en compte que l'agenda escolar només es vendrà a l'escola.

LLIBRES ESCOLARS

CURS 2019-2020

1r de Primària


Llibres de matemàtiques InnovaMat 1r de Primària
Llibre de lectura (fet per l’escola)
Lectures Ed. Cruïlla

2n de Primària


Llibres de matemàtiques InnovaMat 2n de Primària
 Rodet 2 Lectures. Ed. Text
 Lectures Ed. Cruïlla.
 Vet-ho aquí. Ed. Onda ( llibre de lectura, no de llenguatge)

3r de Primària





 El Cèrcol. Lectures 1. Ed. Text
 Primer diccionari EUMO
 Espiadimonis 1 Llengua castellana Ed. Barcanova
El missatge secret (en català). Flavia Company. Ed. Vaixell de Vapor.
El superzorro (en castellà). Ed. Alfaguara infantil (castellà)
Agenda escolar

4t de Primària





 El Cèrcol. Lectures 2. Ed. Text
 Diccionario escolar VOX
 Lecturas para trotamundos. Llengua castellana. Ed. Cruïlla
La brujas (en castellà). Roald Dahl. Ed. Alfaguara
Viatge al país dels Lacets. Sebastià Sorribas. Ed. La galera
Agenda escolar

5è de Primària





 Coneixement del Medi-5. Projecte Tram. Ed. Text
 Matemàtiques 5. Ed. Vicens Vives
 Primer diccionari EUMO
 Diccionario escolar VOX
 Diccionari de la llengua anglesa Pocket Oxford
Els secrets de l’escola. On van els mestres quan es pon el sol? Eric Veillé
Blackie Little Books
Relatos de fantasmas (en castellà). Steven Zorn. Ed. Vicens Vives
Agenda escolar

6è de Primària







 Coneixement del medi 6. Ed. Text. La Galera
 Matemàtiques 6. Ed. Vicens Vives
 Primer diccionari EUMO
 Diccionario escolar VOX
 Diccionari de la llengua anglesa Pocket Oxford
Serena (en català). Dolors García i Cornellà. Ed. Cruïlla
Mandrágora (en castellà). Laura Gallego. Ed. Algar
Agenda escolar

