EDUCACIÓ INFANTIL
1r CICLE (P1 i P2) Llar d’infants

Dossier Informatiu
CURS 2018-2019
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Àngel López Granados, profesor de dibuix de l'escola Mary Ward de Badalona,
amb la col·laboració de Thais Herández i Alex Fernández, alumnes de 3r de l'ESO.

“SOM-HI”
Mary Ward ens diu: "Déu no refusa a qui té bona voluntat. Es complau quan li fem
confiança havent entès que ell confía en nosaltres".
Davant d'aquest Nou Curs deixem que ressonin en el nostre interior aquestes paraules:
"Déu confía en mi..." La Verge Maria i Mary Ward s'ho van creure i, a través de Déu, van
deixar petjada. Déu segueix comptant amb cadascú de nosaltres per tal que el bé i la
bondat esdevinguin una realitat al nostre voltant. Durant aquest curs, aportem també
el millor de nosaltresmateixos... SOM-HI!
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De cara al bon funcionament, ens complau informar-vos dels següents aspectes
d’interès general.

HORARI DE CLASSES
És important respectar el ritme escolar:

MATI
MIGDIA
TARDA

ENTRADA
8'45h-9'15h
15h

SORTIDA
12'45h-13h
16'45h-17h

CALENDARI ESCOLAR
Les classes comencen el dia 5 de setembre a les 9h i finalitzan el dia 26 de juliol a les
12:45h.
Les vacances de Nadal comencen el 21 de desembre a les 12:45h. les classes s’inicien el
8 de gener. El centre estarà obert el 27 i 28 (fins a les 12:45h.) de desembre.
Les vacances de Setmana Santa comencen el 17 d’abril a les 12:45h. les classes s’inicien
el 23 d'abril.

DIES FESTIUS

Dies festius

1r Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre

10 de setembre
24 de setembre
12 d’octubre
1 de novembre
2 de novembre
6 de desembre
7 de desembre

4 de març

1 de maig
21 de maig

El dia 30 de gener, dia de la fundadora, les classes acabaran a les 12:45h.
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REUNIÓ DE PARES
Dijous 6 de setembre, a les 18h., reunió amb els pares dels alumnes de P-1 i P-2.

PROFESSORAT
ANEGUETS P-1:
Bea Bergareche
Rosalía Lirola
Laura Peiro (Alemany)
Carme Solé (Música)
POLLETS P-2:
Anna Pujó
Lorea Mateo
Laura Peiro (Alemany)
Carme Solé (Música)

UNIFORME
Us recordem que, a partir del dia 5 de setembre i fins el 30 de juny, és obligatori el
xandall d'uniforme. Consta de:









Xandall blau cel Mary Ward.
Polo blanc Mary Ward.
Calçat esportiu amb velcro.
Tovallola
5 Pitets
Bossa petita per al pitet
2 Bates
Abric blau marí
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ASPECTES D'INTERÈS
 Es molt important que tota la roba i objectes personals estiguin clarament
marcats amb nom i cognom i la roba ha de portar una veta llarga.
 Tots els dilluns s'han de portar 2 bates, 1 tovallola petita de mà, el got i 5 pitets
que us retornarem 1 cada dia. Les bates, es tornaran una el dimecres i l'altre el
divendres. El got i la tovallola es tornaran el divendres.
 S'ha de portar la roba de recanvi, l'endemà de donar la bruta.
 L'agenda s'utilitzarà per comunicar qualsevol aspecte d’interès:
 Règim, medicaments, sortides fora d'horari, si ve una persona no habitual a
buscar el nen etc.
 En el cas d’haver d’administrar un medicament ens ho hauran de comunicar per
escrit (agenda). És imprescindible portar la recepta mèdica i l’agenda signada.
 És imprescindible que els cotxets estiguin marcats.

OBJECTIUS DE CURS
En aquesta edat l'actuació educativa s'encamina a assolir aquests objectius:
1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos i les seves possibilitats.
2. Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional.
3. Comportar-se d’ acord amb uns hàbits i normes que portin cap una autonomia
personal i una integració social.
4. Comprendre, conèixer i apreciar progressivament el seu entorn inmediat.
5. Comprendre el llenguatge adult, comunicar-se i expressar-se per mitjà de la
música, el moviment, el gest, el joc simbòlic i la paraula.

SORTIDES
Sortida a la granja "Granja Aventura Park" de Viladecavalls. Divendres 17 de maig 2019.
És necessari que tothom ompli el paper d'autorització.
S'informarà mes detalladament durant el curs.
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MALALTIES
Recordeu que en aquestes edats s’ha d’evitar qualsevol tipus de contagi, per això no es
poden portar a l'escola nens i nenes que tinguin:

Febre superior a 37’5°.

Infeccions a la boca.

Erupcions a la pell.

Paràsits intestinals.

Vòmits.

Polls i llémenes.

Descomposicions de caràcter víric.

Conjuntivitis.
O qualsevol altra malaltia que suposi un risc pels altres infants.
Podeu trobar la normativa sanitària de l’escola a l’apartat DOCUMENTS de la nostra
pàgina web.

HORARI DE VISITES DE LES MESTRES
L'horari de visites és els dimecres a les 10h.

HORARI DE SECRETARIA
L’horari de secretaria serà:
 Temes acadèmics
 (certificats, documentació, matrícules, etc.): cal contactar amb la Montse
Barbancho, de 17 a 19,30h, o contactar amb el correu electrònic del centre:
centre@marywardbcn.com
 Temes administratius (rebuts i beques) Glòria Bullich:
Matins:
dilluns de 9 a 12,45 h.
dimarts i divendres d’11 a 12,45 h.
Tardes:
de dilluns a divendres de 14 a 16,45 h.
o mitjançant el correu electrònic secretaria@marywardbcn.com
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LA PASTORAL AL CENTRE
La Pastoral a l’escola té en compte la dimensió espiritual de la persona. Per aquesta raó
cuidem:
La relació amb Déu: ens fem conscients de la Presència del Déu Amor, que ens
regala la seva paraula per orientar la nostra vida. Moments importants són
l’oració del matí, l’oratori, les celebracions de l’Eucaristia i del sagrament de la
reconciliació.
La catequesi: com a moment de trobada per créixer en la fe juntament amb altres
companys. S’ofereix la catequesi des de 3r de primària fins a 4t d’ESO. L’escola
possibilita la preparació per a la Primera Comunió i la Confirmació.
Les campanyes solidàries: ens ajuden a prendre consciència d’altres realitats i
necessitats en el món i a obrir-nos a la solidaritat i la cooperació. Amb una mica
de cadascú de nosaltres, podem ajudar que els altres visquin una mica millor.
Durem a terme les tres campanyes habituals amb implicació de l’alumnat:
DOMUND, aliments per a Càrites i tallers solidaris (Nadal), campanya contra la
Fam i altres…

MÉS DE 75 ANYS DE COMPROMÍS AMB LA HISTÒRIA
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