
PREGUNTES FREQÜENTS  

 

Quina és la vostra oferta per al curs 2020/21? 

 

S’ofereixen 40 places per als nous alumnes de P3 (20 alumnes per grup). Pel curs 2020-2021 tenim 

12 germans i hi ha 8 places reservades per infants amb Necessitats Educatives Especials. Hi ha 

places vacants a la resta de cursos.   

 

 

Com puc saber com treballeu? 

 

Podeu visitar el nostre web, allà hi trobareu una síntesi del projecte educatiu www.alexandregali.cat, 

i ens els apartats què fem i com treballem ens podeu conèixer una mica millor. 

 

 

Com plantegeu la incorporació dels infants de P3? 

 

El nostre principal objectiu és vetllar pel benestar de l'infant, que  l’escola sigui un espai on es trobi 

segur i tranquil, que se senti bé i vulgui formar part del grup. Per aconseguir-ho es procura fer una 

bona acollida, tant als infants com a les famílies, i donar una atenció de qualitat, ja que volem que 

els infants se sentin reconeguts i segurs per a què així es puguin interessar pel món que els 

envolta. 

El procés d'incorporació a l'escola s'ha de viure de forma positiva. És per aquest motiu que 

dissenyem un pla d'adaptació amb un horari i unes pautes que cal seguir tant per part de les 

famílies com per l'escola. El Departament d’Educació marca tres dies d’adaptació per als infants de 

P3, però la realitat és que cada nen i nena té el seu propi “tempo”: hi ha infants que arriben a 

l’escola i des del primer dia estan com a casa i d’altres que necessiten anar més a poc a poc. Per 

aquest motiu, el període d’adaptació s’allarga tant com sigui necessari en funció de les necessitats 

de cada infant i cada família. 

 

Com és un dia a P3? 

 

Cada grup fa el seu propi camí i cada infant el fa al seu ritme. És per això que comencem l’escola 

donant el temps necessari per coneixe'ns i ho fem de la millor manera: jugant. En el moment en què 

tots se senten segurs, acollits i relaxats, comencem a fer petites trobades de grup on ens coneixem 

i aprenem els noms . Aquestes estones es van allargant poc a poc. 

Depenent de les característiques que defineixen un grup, donarem més o menys temps per iniciar-

nos en les rutines, per introduir-ne de noves, per posar límits, per conèixer nens i nenes de P4 i P5 i 

altres mestres, per conquerir  espais nous,… 

El primer trimestre les famílies acompanyen els infants a l’aula on poden jugar una estoneta i 

acomiadar-se. Amb els amics i amigues, segueixen jugant i tot seguit, fem una petita conversa on 

ens saludem i ens fixem en els companys i companyes que no han vingut, expliquem un conte, 

parlem de les nostres coses… A continuació, esmorzem i sortim al pati. Quan tornem a l’aula potser 

ens toca classe de música,  o psicomotricitat, o potser  retallem, enganxem, arruguem paper, fem 

jocs de taula, pintem... Tots els dies són diferents, també anem a la biblioteca d’escola on la Isabel, 

que és rondallaire, ens explica contes. Hi ha matins que anem a l’Espai Natura on gaudim amb tots 

els secrets  que amaga i les infinites possibilitats de joc  i aprenentatge que ens ofereix. 



A partir del segon trimestre, molts nens i nenes ja tenen l’oportunitat d’acomiadar-se de la família a 

l’entrada de l’escola i pujar a l’aula amb les mestres; alguns però, agraeixen que les famílies els 

acompanyin fins a l’aula, durant un temps més  i fer un comiat més relaxat. 

Les famílies pugen tots els dilluns i ajuden a endreçar els estris personals del nen o nena i tenen 

l’ocasió de compartir les novetats de la classe. 

A mesura que els infants van trobant el seu lloc i se senten part del grup, anem treballant, de 

manera guiada, aprenentatges curriculars que seran la base per a la resta d’aprenentatges com ara 

el llenguatge oral, l’escrit i les matemàtiques. 

Les tardes les compartim amb la resta de companys i companyes d’infantil. Tres tardes a la 

setmana gaudim dels ambients d’aprenentatge, una tarda anem tots a jugar a la platja i les tardes 

dels divendres cuidem les plantes del nostre pati. 

 

Com sabré com li ha anat el dia al meu fill o filla?  

 

La tutora passa tota la jornada dins l’aula. A les entrades i a les sortides podeu compartir amb ella 

les inquietuds que tingueu. Si necessiteu un espai per parlar amb més tranquil·litat, podeu concertar 

una entrevista. 

 

Com són els menús de l'escola? Es poden adaptar? Com sabré si el meu infant ha menjat i 

ha descansat bé? 

 

El menjar s’elabora diàriament a l’escola, ja que disposem de cuina pròpia.  

Els menús estan controlats per nutricionistes i es donen a conèixer mensualment a les famílies. Es 

pot triar entre un “menú basal” i un “menú sense carn”. S’atenen especialment els casos d’al·lèrgies 

o intoleràncies alimentàries o la necessitat puntual de fer una dieta astringent.  

Les famílies de l’etapa d’infantil reben un informe diari a través de “l’agenda del menjador” on 

s’informa si els vostres fills i filles s'ho han menjat tot, si han repetit, si han dormit  o només han 

descansat o qualsevol observació que pugui ser del vostre interès. 

A l’etapa de primària aquests informes es reben de manera mensual el grup de  mitjans (1r, 2n i 3r) 

i trimestrals el grup de grans (4t,5è i 6è).  

A cicle inicial 1r és setmanal, a Cicle Mitjà és mensual i els grans es trimestral. 

  

 

Com plantegeu el temps de migdia a P3? És igual que a la resta de cursos? 

 

L’espai de migdia comprèn l’horari de 13 a 15h. Està dinamitzat per monitors/es de menjador 

titulats, especialitzats en temps de lleure. Cada grup d’infants té el seu monitor/a referent (sempre 

complint les ràtios oficials). A P3, aquest espai es planteja de forma tranquil·la (amb la seguretat 

que els adults que l'acompanyen atendran les seves necessitats en tot moment). Uns dies abans de 

què els infants comencin a quedar-se a dinar a l’escola, les monitores de menjador venen a jugar 

una estona al pati o a l’aula. D’aquesta manera els infants van coneixent les monitores amb les que 

compartiran més endavant el temps de migdia. 

El temps del migdia té un ritme ben estructurat pensat en les necessitats dels infants i prou flexible 

per adaptar-nos als ritmes de tots els infants. També és un temps per relaxar-se i per descansar, és 



per aquest motiu que els nens i nenes de P3 faran la migdiada. Si algun dels nens/es no la fes, se'l 

convidaria a gaudir d'aquesta estona de relax i descansar. 

A mesura que avança el curs, hi ha infants que pel seu ritme biològic ja no necessitem fer la 

migdiada. En aquests casos, sempre consensuat amb la família, podran fer activitats amb els 

companys de P4: anar a la ludoteca, al pati de dalt o a l’Espai Natura. 

A la resta de cursos, quan els nens i nenes acaben de dinar poden participar en diferents activitats 

lúdiques, adequades a cada edat, organitzades pels monitors/es.  

Un dia a la setmana, els infants de P5 a 6è que ho desitgin poden participar a la coral de l’escola, 

en el marc de l’activitat “Cors de Ciutat Vella”.  

També s'ofereix l'activitat d'escacs a partir de P4 o P5 gratuïtament.  

A més a més, l’AFA ofereix  la possibilitat de realitzar una activitat extraescolar de llenguatge 

musical i/o instrument, amb l’escola de música JPC a partir de P4.     

 

 

Teniu servei d'acollida? 

 

Sí, de 8.30 a 9.30h, pels infants de l’etapa infantil. Aquesta activitat és gratuïta pels alumnes que 

tenen germans/es a l’etapa primària. Aquest servei s’ofereix per facilitar la conciliació de les famílies 

amb els respectius horaris laborals i per compensar la diferència horària entre l’entrada dels 

alumnes de primària (8.30h) i els d’infantil (9.30h). A la tarda hi ha un ampli ventall d’extraescolars 

que s’allarguen fins les 17.30h o les 18h. 

 

Quines extraescolars podrà fer el meu fill o filla a P3? 

 

Actualment, s’estan oferint les següents activitats: 

P3 i P4: anglès, dansa, dibuix i pintura, patinatge (P4) i natació. 

P5, 1r i 2n: taekondo, hip-hop, anglès (P5), futbol, patinatge, hoquei (1r i 2n), dibuix i pintura, 

ceràmica, natació i nàutica (1r i 2n). 

3r a 6è: futbol, teatre, hip-hop, taekondo, patinatge, hoquei, dibuix i pintura, ceràmica, nàutica i 

natació. 

A més a més, durant l’espai de migdia, els infants de P5 a 6è poden realitzar l’activitat de coral 

(gratuïta), llenguatge musical i/o instrument, amb l’escola de música JPC.   

Aquestes activitats poden canviar d’un curs a l’altre, segons la demanda. 

 

 
 


