Col·legi Lestonnac • Barcelona

Llar d’infants

ORDE DE LA COMPANYIA DE MARIA NS

llar d´infants informacions inici de curs
Benvolgudes famílies,
Esperem que estigueu tots bé i que aquest estiu pugueu gaudir amb la família d´unes
merescudes vacances.
Actualment estem elaborant el Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc
de la pandèmia. En aquest pla quedaran definides les noves actuacions que haurem de fer el
curs vinent. És per aquest motiu que, ara com ara, no us podem informar sobre aspectes
relacionats amb les franges d´entrada i sortida de l´escola i altres aspectes de caire organitzatiu
que estem actualitzant per tal d’adequar el funcionament del centre a les noves instruccions
del Departament d’Educació. El Pla Definitiu es presentarà el mes de setembre al Consell
Escolar.
Amb el desig de retrobar-nos al setembre i seguir treballant conjuntament us avancem alguns
aspectes del vostre interès.

REUNIONS AMB FAMÍLIES D’ALUMNES
Dijous 3 de setembre a les 18h (explicació sobre aspectes de caire organitzatiu).
Dimarts 29 de setembre a les 18h (explicació sobre aspectes pedagògics).

CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2020-21

1 de setembre
2 de setembre
21 desembre
22 desembre / 7 gener
26 de març
27 de març al 5 d’abril
22 de juny
23 de juny

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Acollida alumnes de la Llar d´Infants
Inici de curs
Final de les classes
Vacances de Nadal (ambdós inclosos)
Final de les classes del 2n trimestre a la TARDA
Vacances de Setmana Santa (ambdós inclosos)
Acaben l’activitat lectiva
Inici activitats del casal d´estiu.
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30 de juliol

➔

Fi activitats del casal d´estiu.

Dies festius:
Per a l’any 2020
24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè)

Per a l’any 2021
Els que determina la disposició del
departament d’empresa d’ocupació:

12 d’octubre (Mare de Déu del Pilar)
8 de desembre (Immaculada Concepció)

24 de maig (2a Pasqua)

Dies festius de lliure disposició (aprovats pel Consell Escolar de l’escola):
Dilluns 7 de desembre (pont de la Constitució i la Immaculada)
Dilluns 15 de febrer (Carnestoltes)
Divendres 21 de maig ( 2a Pasqua)

ATENCIÓ PERSONALITZADA A TOTS ELS ALUMNES I FAMÍLIES DE LA LLAR D´INFANTS
El dimarts 1 de setembre us convoquem a una trobada personalitzada amb les educadores
per tal de facilitar l’acolliment al nou curs escolar. La última setmana d´agost us trucaran les
tutores dels vostres fills/es per concretar l´hora d´aquesta trobada.
És molt important que aquest dia mantinguem tots les mesures de seguretat:
• Respectar l´horari assignat per tal de no coincidir amb altres famílies
• L’adult acompanyant ha de venir amb mascareta i respectar la distància social en tot
moment.
• Les trobades seran una primera oportunitat per conèixer-nos. Més endavant ja tindreu
oportunitat de parlar més detingudament amb les tutores.

MATERIAL QUE CAL PORTAR EL DIA D’ACOLLIDA (dimarts 1 de setembre):
• Una bossa de roba, a dins de la qual ha d’haver-hi un recanvi de roba de la temporada, tot
marcat amb el nom i cognom. La bossa de tela la podeu adquirir a l’escola si ho necessiteu.
• Si n’utilitza, un xumet i una caixeta per guardar-lo
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• Un paquet gran de tovalloletes humides.
• Una caixa de 100 mocadors de paper.
• 20 bolquers (amb velcro, no de calceta/calçotet)
• Una ampolla de sabó gran amb dosificador
• 5 tovalloles mida bidet i 5 manyoples
• Per l’organització interna de l’aula necessitarem 8 fotografies mida carnet.
• Màrfega (només els alumnes que es quedin a dinar).
• La bata marcada amb el seu nom i cognom. Cal marcar-la també amb el nom a la part
superior esquerra. Cada divendres els nens s’emportaran la bata a casa.
• Calçat de recanvi per estar a la llar (evitarem portar el calçat de carrer dins de l´escola)
• Si el vostre fill/a es queda a dinar i berenar, cal que porti dos pitets grans plastificats pel
darrera, amb cinta elàstica, per tal que passi fàcilment pel cap. S’ha de marcar amb el nom i
cognom. Us recomanem que en tingueu varis, doncs el retornaran cada dia per rentar.
• Cal que portin un got de plàstic dur que ells coneguin i marcat amb el nom.
• 5 fotos DNI
UNIFORMES
Tota la roba d’uniforme es podrà adquirir al col·legi, ja sigui a la recepció o per mitjà de la pàgina
WEB (apartat “serveis: roba esportiva i bates”).
Els materials que cal adquirir a l´escola són els següents:
➢ Bata
➢ Motxilla
➢ Màrfega
➢ Pitets (opcional adquirir-lo a l´escola): han de tenir unes característiques per afavorir
l’autonomia i evitar que es taquin, des de la llar demanem que siguin pitets de passar pel
coll (no amb tires per fer llaços, ni velcro), plastificat per darrera i han de ser de roba (no
plàstic) i mínim 40 cm.
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MITJA PENSIÓ: el servei començarà el dia 2 de setembre
En cas que desitgeu contractar aquest servei cal adreçar-se a l’administració d’escola.
Les famílies podeu consultar el menú a la pàgina web de l’escola i, a l’inici de cada mes, us
l’entregarem per escrit. Si algun dia el vostre fill/a necessita menjar de règim per motius de salut,
caldrà notificar-ho per escrit al tutor/a corresponent.
VISITES
Sempre que es cregui convenient les educadores citaran a les famílies per tal de tenir una
entrevista personal. Les famílies si necessiten una tutoria amb l’educadora poden quedar amb
ella per reunir-se.
La concertació de visites amb les educadores es realitzarà directament amb les tutores.
SERVEI D’ACOLLIDA
Recordem que l’escola disposa d’un servei d’acollida de 07:45h a 08:45h del matí i de 17:00h a
18:00h de la tarda. Per qualsevol informació al respecte cal consultar amb l’administració de
l’escola, on també s’informarà de les diferents modalitats d’ús i pagament.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Durant el mes de setembre s’iniciarà el període d’inscripció de l’activitat d’estimulació aquàtica
amb famílies. A l’octubre es començaran les classes amb l’especialista d’activitats aquàtiques.
A la pàgina web de l’escola: www.lestonnacbcn.org podreu trobar més informació.
En el cas de que el nombre de les noves sol·licituds superés el de les places vacants, es realitzarà
un sorteig entre elles.
INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT
• Serà obligatori presentar el carnet d’identificació de l’alumne/a quan el vingueu a buscar i
sempre que vingui una persona que no sigui l’habitual. Aquest carnet us el facilitarem el dia
de la presentació d’inici de curs i us acabarem de detallar el seu funcionament.
• Durant el període d´adaptació, acompanyareu i recollireu els vostres fills a l’aula corresponent.
Per això, us preguem que sigueu el més àgils i ràpids possible. Si tots hi col·laborem, en
sortirem tots beneficiats.
• En finalitzar les classes caldrà que vingueu a buscar el vostre fill o filla a la porta de la classe.
Des d’aquest moment seran de la vostra responsabilitat. Us demanem que no els deixeu sols
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per passadissos ni escales. No es podrà fer ús dels patis escolars en aquest moment del dia.
Us demanem que no doneu de berenar els nens als passadissos ni a les escales. Cal que
doneu el berenar fora del recinte de l’escola.
• Creiem molt convenient que els nens/es vinguin esmorzats de casa, però si creieu que han
de menjar alguna cosa podeu portar un petit complement (un entrepà, algunes galetes o
fruita pelada i tallada). Cal que ho portin dins d’un envàs de plàstic hermètic fàcil d’obrir,
marcat amb el nom i cognom. Així evitem l’ús del paper d’alumini. L’horari d’esmorzar serà de
8:45 a 9:30. Els infants que van a dinar a casa poden esmorzar en una altre horari ja que també
menjaran més tard.
• Us demanem que el vostre fill/a porti sempre roba còmoda que li permeti una autonomia
personal a l’hora d’anar al WC i afavorir el moviment.
• A dins de la motxilla caldrà que porteu dues bosses plastificades que serviran, una pels pitets
bruts i l’altre per la roba bruta (aquesta haurà de ser una mica més gran que l’altre). Totes dues
marcades amb el nom i el cognom.

Bon estiu! Fins el proper curs!

Lluís Jordana i Escabrós
Director titular

Barcelona, 21 de juliol de 2020
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