
TROBADA INFORMATIVA
 

Escola Maria Ossó

AMB LES FAMÍLIES

 Educació Infantil 3 anys



Carmeta
EI 3A

 

TUTORS/ES

 

Lorena
 EI 3B

 

Núria/ Loli
TEEI

 



ESPECIALISTES

Psicomotricitat
Noe

 

Música
Yolanda

 

At. diversitat:
Susana

 

English:
Marta

 

Monitores de
menjador:

Patri
Mireia



COM TREBALLEM?
 HÀBITS I RUTINES

- Anar al lavabo
- Rentar les  mans
- Posar i treure les sabates
- Tenir cura de les seves coses: motxilla,
bosseta, aigua, mitjons de psico...
- Rutines d'aula: recollir joguines, fer
rotllana, hàbits de treball...

 



COM TREBALLEM?
 

- Rutines del bon dia: entrada relaxada, qui
ha vingut avui? què fem avui? calendari...
- Matemàtiques manipulatives: innovamat
- Treball del nom: identificació del nom
propi i dels altres, traç de les lletres...
- Contes i cançons
- Projecte

PSICOMOTRICITAT-ENGLISH-MÚSICA
 



COM TREBALLEM?
Propostes d'aprenentatge

-Matemàtiques i llengua
- Art
- Motricitat fina
- Vida pràctica i joc simbòlic

 
 



COM TREBALLEM?
 LA NOSTRA MOTXILLA

- Compartim amb els companys i
companyes diferents objectes importants
de la nostra vida (des que vam néixer fins
ara)
- Qui és la meva família?  Fotografies 
 especials i significatives de l'entorn
familiar (amb noms escrits al darrere) 

EXPRESSIÓ ORAL-FAMíLIA/ESCOLA



COM TREBALLEM?
 EL LLIBRE DELS NOMS

- Compartim amb la família el llibre dels
noms dels nens i les nenes de la classe

LLENGUATGE-FAMILIA/ESCOLA



 AMBIENTS D'APRENENTATGE
- 7 ambients (sensacions, minimons,
artístic, científic, fer i desfer, joc simbòlic i
música i moviment)
 -2 ambients exteriors (mas i exterior)
- Lliure elecció

ORDRE-INICIATIVA-CONCENTRACIÓ-
AUTONOMIA

COM TREBALLEM?







HORARIS
EI 3A

PSICO:  Dilluns de11:30h. a 12:30h.
ENGLISH: Dimarts de 10h. a 11h.
MÚSICA: Dijous de 10h.a 11h. 

 

EI 3b

PSICO:  Dimarts de 11:30h. a 12:30h. 
ENGLISH: Dimecres de 10h. a 11h.
MÚSICA: Dilluns de 9h. a 10h.

 



HÀBITS I NORMES
La puntualitat és molt important pel

funcionament de l'escola.
 

Matí: entrada a les 8:55 per la porta d'infantil,
 sortida a les 12:30 per la porta principal.

 
Tarda: entrada a les 15:00 per la porta principal, 

 sortida a les 16:25 per la porta d'infantil.



 

Informes: 
 -finals de Gener

-finals de juny

 

COMUNICACIÓ família-escola
Plataforma Dinantia

 (revisar periòdicament)

Entrevistes, horari de les tutores:
Carmeta EI 3A: Dimarts de 10h. a 11h. 
Lorena EI 3B: Dimecres de 10h. a 11h.

Fotografies al Drive
Generació 2019



 

 

 

 

SORTIDES I TALLERS I ALTRES ACTIVITATS

 1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

Sortida de tardor: Parc del Terramar (per concretar)

Teatre en anglès 12 d'abril
Granja Mas d'en Giralt 26 de maig
Biblioteca Josep Roig  i Raventós (per concretar)

Teatre l'Estaquirot (Vilanova) 20 de març



"No només aprenem
fent, sinó que

aprenem pensant
sobre el que hem fet."

Seymour Pepert, educador, científic
i matemàtic (1928-2016)



Teniu alguna pregunta?

Moltes gràcies

Escola Maria Ossó


