
PREGUNTES FREQÜENTS 

PORTES OBERTES 2021 

A continuació fem un recull de preguntes freqüents que ens feu les famílies durant la 

jornada de portes obertes. 

• Oferiu acollida matinal i de tarda?

L’escola ofereix el servei d’acollida matinal de 8:00h a 9:00h i servei d’acollida de tarda 
de 17:00h a 18:00h des de P3 a 4t d’ESO. 

• Com enteneu els deures?

Són tasques i activitats  que complementen l’aprenentatge.  Alguns exemples serien:  fer 
lectura diària, cercar informació a casa  sobre un tema que s’està treballant a l’aula, 
repassar per a una prova, fer els exercicis proposats per complementar els continguts 
treballats a classe,… 

• Feu exàmens?

A l’escola fem proves a partir d’educació primària. Entenem que formen part de 
l’avaluació i el procés de l’aprenentatge de l’alumnat. 

• Treballeu amb llibres de text?

 Fem ús de llibres de text com a una eina d’aprenentatge entre altres recursos. 

• Quines activitats feu fora de l’escola durant el curs?

A la nostra escola, des de P3 a 6è,  acostumem a fer dues sortides  escolars durant el 
curs. De P4 a 6è, un any dues sortides d’un dia i l’altre, una sortida i colònies de tres dies. 
A més, els nens i nenes del Cicle Superior participen a la Cantània. 

A l’ESO fem una sortida d’un dia i: 

1r i 2n colònies a la neu, 3r intercanvi amb l’objectiu de practicar les llengües estrangeres 
a Alemanya o United Kingdom i 4t Viatge de Fi de curs. 



PREGUNTES FREQÜENTS A P3 

 

• Com es fa el procés de familiarització de les noves famílies de P3 a l’escola? 

Les famílies que hagin decidit matricular els seus fills/es a la nostra escola estan 

convidades a una reunió que fem a principis de setembre, abans d’iniciar el curs. En 

aquesta reunió expliquem tots els aspectes organitzatius del dia a dia, i com funciona el 

procés d’adaptació, i el curs, deixem que tothom pregunti i pugui resoldre els possibles 

dubtes que puguin tenir. 

 

• Com seran els primers dies a l’escola dels infants de P3? 

El que prioritzem els primers dies d’escola és que els infants es sentin segurs i tranquils a 

l’aula. És un espai nou per a ells, amb uns companys i mestres que sovint també són 

desconeguts i tot això necessita el seu temps d’adaptació. Per això creiem que la millor 

manera perquè s’acostumin poc a poc és fent un període d’adaptació de forma 

gradual, en grupets petits al principi perquè es puguin anar coneixent entre ells i agafant 

confiança. D’aquesta manera, també podem donar resposta a les necessitats més 

individuals de cada infant.  Donem a les famílies un quadrant amb l’horari que li tocarà al 

seu fill/a per tal que es puguin organitzar amb temps. Després poc a poc anem ampliant 

el grup fins que ja venen tots a la vegada durant tota la jornada. Aquest procés dura 3 o 

4 dies. En la mesura del possible, deixem que els infants puguin conèixer la que serà la 

seva aula i quines seran les seves mestres al llarg del curs uns dies abans de començar.  

 

 

• Com és l’acompanyament dels infants a les aules? 

Durant els primers dies, som una mica més flexibles amb les famílies al moment de 

l’entrada, ja que volem que tinguin una entrada el més tranquil·la possible. Tot i això, 

intentem que els infants entrin i s’acostumin a la rutina del dia a dia a l’escola i tinguin 

l’hàbit d’entrar de manera autònoma a l’aula. Actualment, els infants que tenen 

germans a dins l’escola poden fer l’entrada junts. 

 



• Què s’ofereix als infants de P3 que es queden a dinar a l’escola? Com es fa el 

traspàs d’informació a les famílies? 

Els infants de P3 es poden quedar a dinar a l’escola passat els primers tres dies 

d’adaptació progressiva, un cop comencem amb l’horari sencer. Pugen al menjador a 

les 13:00h, i dinen en un espai tranquil, diferenciat dels alumnes més gran, en un 

menjador amb lavabo propi. Un cop acaben de dinar, baixen a jugar al pati fins a l’hora 

d’entrar a l’aula. No fem migdiada. Des de l’escola facilitem a les famílies un petit full on 

es recull la informació més important del menjador d’aquell dia, la quantitat que ha 

menjat i possibles observacions que pugui anotar la monitora. 

 

 

 

• Si el meu fill o filla porta bolquers en iniciar P3, què passa? 

Sabem que el nivell maduratiu de cada nen/a és diferent i puntualment pot passar que 

no s’hagi tret el bolquer abans d’iniciar el curs. En aquest cas, valorarem amb la família 

quan és el millor moment i farem el procés junts. Tot i això, la majoria d’infants quan 

inicien el curs ja controlen força bé els esfínters. 

 Tanmateix, demanem a totes les famílies que portin una muda completa que es queda 

a l’escola, perquè encara poden haver-hi incidents. 

 


