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Famílies 
 
 

ACCIÓ QUI ON i QUAN COM 

Jornada de portes 

obertes 

 
* En cas que una família no 

pugui assistir a la Jornada de 

portes obertes se li fa una 

breu visita comentada per 

l'escola. 

Coordinadora 

d'infantil, 

Direcció i 

mestres del 

claustre. 

A l'escola abans del 

període de preinscripció 

(març). 

Se'ls reuneix tots en un espai de l'escola per a fer la presentació dels 

trets d'identitat i metodologia. 

Seguidament es visita l'escola. 

Reunió famílies de P3 La tutora 

A l'aula de P3 abans de 

l'inici de curs i de la 

reunió informativa general 

(setembre). 

Es comenta específicament els hàbits i funcionament general de la 

classe. 

Reunió informativa d'inici 

de curs. 

Tot el 

claustre de 

mestres. 

Al Centre Recreatiu "La 

Cooperativa" la setmana 

prèvia a l'inici de curs 

(setembre). 

S'informa dels aspectes rellevants del curs: tutories, colònies, calendari 

i altres aspectes del dia a dia.  

Se'ls lliura:  

 un dossier amb tota la informació. 

 full de col·laboració família-escola.  

 informació general de l'AMPA.   

Entrevista famílies de P3 

amb la tutora. 

La tutora de 

P3 

A l'aula de P3 durant les 

tardes de l'horari 

d'adaptació. 

La família parla amb la tutora sobre el seu fill i es comenta els 

apartats que es considera d’interès del qüestionari que se’ls havia 

donat per omplir a casa. Es comenta el que la família considera 

oportú. 

Reunions de nivell. 

 
* En cas que la família 

s'incorpori un cop començat el 

curs, es fa una reunió 

individual on se li lliura i 

comenta tota aquesta 

informació. 

La tutora 
A la classe el mes 

d'octubre. 

Es parlen dels aspectes específics del curs: 

 

1. Característiques de l'edat.  

2. Professorat que intervé al grup i horari.  

3. Continguts de les diferents àrees a treballar. 

4. Funcionament general a l'aula. 

5. Comunicació tutora - famílies. 
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6. Hàbits.  

7. Participació de les famílies: 

8. Sortides i activitats (autoritzacions). 

9. Com els podem ajudar des de casa. 

 

* Carta de compromís per els alumnes nous.  

Entrevistes amb la tutora. La tutora 
Quan s'incorpora el nou 

alumne/a. 

S'informa dels aspectes rellevants del curs: tutories, colònies, calendari 

i altres aspectes del dia a dia.  

Se'ls lliura:  

 un dossier amb tota la informació. 

 full de col·laboració família-escola.  

informació general de l'AMPA.   
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Alumnes 
 

Quan s'incorporen a P3 
 

ACCIÓ QUI ON i QUAN COM 

Esmorzar de familiarització. 

Alumnes de l'últim any de la 

llar municipal Els Pinells. 

Alumnes preinscrits pel curs 

següent. 

Alumnes de la classe dels 

Óssos de l'escola. 

Al'aula de P3 el primer 

divendres de maig. 

 

Joc conjunt 

Alumnes de l'últim any de la 

llar municipal Els Pinells. 

Alumnes preinscrits pel curs 

següent. 

Alumnes d'Educació Infantil. 

Al pati d'infantil els divendres 

consecutius fins a finalitzar el 

curs. 

 

Adaptació de l'horari. Alumnes de P3. 
Els tres primers dies de curs (si 

el Departament ho autoritza). 

Durant aquests dies es faran dos 

grups de companys: 
 

El GRUP A: vindrà a l'escola el primer 

dia de curs al matí de 9:00 a 10:30, el 

segon dia al matí d'11h a 12.30h. El 

tercer dia de 9h a 12.30h. 
 

El GRUP B: vindrà a l'escola el primer 

dia al matí d'11 a 12.30h, el segon dia 

al matí de 9h a 10.30h. El tercer dia 

de 9h a 12.30h. 

Coneixement dels espais de 

l'escola. 

Els alumnes de P3 amb la seva 

tutora. 

Els primers dies de curs fan un 

reconeixement dels diferents 

espais de l'escola. 
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Arribada d'un alumne/a a un altre curs i/o mig curs 
 

ACCIÓ QUI ON i QUAN COM 

Presentació de la nova tutora i 

dels espais. 
Direcció. Quan fan la preinscripció.  

Jocs de coneixença Tutora amb el grup classe. El primer dia d'escola.  

Assignació d'acompanyants de 

l'adaptació. 
Dos companys de classe. 

Durant el primer temps que 

l'alumne/a està a l'escola si aquest 

arriba un cop ja s'ha iniciat el curs. 

Ajudant-lo el dia a dia. 

 

 

 

Nouvinguts 
 

ACCIÓ QUI ON i QUAN COM 

Presentació dels espais. Direcció. Quan fan la preinscripció.  

Valoració dels coneixements 

previs i de la llengua. 

Mestra d'Educació 

Especial. 
Primer dia d'incorporació a l'escola. 

Mitjançant la prova de 

coneixements previs 

d'alumnat nouvingut d'xtec. 

Assignació del grup classe i de 

les hores d'acollida que se li 

realitzaran. 

Comissió d'Atenció a 

la Diversitat. 

Un cop valorada l’edat de l’alumne, trets de 

personalitat,  les característiques dels grups 

on podria anar i la prova realitzada. 

 

Preparació de l'entrada a l'aula 

i assignació d'acompanyants. 
La tutora 

Abans de la incorporació de l'alumne/a a la 

classe. 

A través d'explicacions i 

activitats. 

Presentació de la tutora i el 

grup classe. 
Direcció. Un cop assignat el nivell.  

Jocs de coneixença 
Tutora amb el grup 

classe. 
El primer dia d'escola.  

Assignació dels acompanyants 
Dos companys de 

classe. 

Durant el primer temps que l'alumne/a està 

a l'escola si aquest arriba quan  ja s'ha 

iniciat el curs. 

Ajudant-lo el dia a dia. 
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Presentació dels mestres de 

l'escola. 
La tutora. Els primers dies.  

Vetllar per una bona 

socialització. 

Tot el claustre, en 

especial la tutora. 
Durant les hores de classe i d'esbarjo. 

Observant i fomentant jocs 

cooperatius i en grup. 

Reunió amb la família. La tutora. Passades unes setmanes.  

Elaboració d'un Pla 

Individualitzat. 

Tutora i mestra 

d'Educació Especial. 

Passades unes setmanes, un cop s'ha 

observat l'alumne/a i es poden marcar 

objectius reals. 

 

Avaluació de l'alumne/a 
Mestres que intervenen 

amb l'alumne/a. 
Sessions d'avaluació. 

Fent un informe adaptat en 

el qual hi consta l'evolució 

personal i acadèmica de 

l'infant. 
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