
EDUCACIÓ INFANTIL

Benvinguts!!

                       CURS 2018-2019



 ALUMNES: “Aprendre em fa feliç”. Formar alumnes competents i feliços. 

      ALUMNES: Aprendre  i formar part
       de la gran família La Salle, em fa feliç.
       Formar alumnes competents i feliços.
 
                                                                                                                         
                                    

o            OBJECTIUS GENERALS

EQUIP DOCENT: Tots ensenyam, tots 
aprenem, som un equip i membres de 
la comunitat educatia La Salle.

PARES I MARES: La família alineada amb 
el projecte educatu:  confa, col·labora 
 i se sent part de la gran família La 
Salle.



CALENDARI
VACANCES
NADAL: del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019, ambdós inclosos.
PASQUA: del 18 al 28 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

FESTIUS
Dia 12 d’octubre de 2018 (Festa Nacional Ntra. Sra. del Pilar) 
Dia 1 de Noiembre de 2018 (Festa de Tots Sants) 
Dia 2 de Noiembre de 2018 (dia de lliure disposició)
Dia 6 de Desembre de 2018 (Festa de la Consttució)
Dia 7 de Desembre 2018 (Dia de lliure disposició)
Dia 21 Gener 2019 (Festa San Sebastà)
Dia 28 de Febrer de 2019 (Festa escolar unifcada)
Dia 1 de Març de 2019 (Dia de les Illes Balears)
Dia 4 de Març de 2019 (Dia de lliure disposició)
Dia 1 de Maig de 2019 (Festa del treball)
FI DE CURS:  
•  21 juny 2019



HORARI D’OCTUBRE A MAIG

* S’obriran les tres portes d’entrada i els passadissos 
han de quedar buits a les 16:55h per tal die facilitar la 
sortda als alumnes d’ EP.

9:00 h a 12:30 h

15:00 h a 16:50 h.

* A les 9:10h es tancaran les portes de tot l’edifci.    
Normatia porta (recordar)
* ENTRADES I SORTIDES AL CENTRE.

Es prega puntualitat! 

H             HORARI DE OCTUBRE A MAIG



• Dinar a les 13:50 h a escola o a casa.
• Si queden a dinar, permanències fns les 15:30h 
• Actiitats lúdico esporties fns les 17:00h (apuntar a 
secretaria)

9:00 h a 13:50 h

* A les 9:10h es tancaran les portes de tot l’edifci. 

Es prega puntualitat! 

                 HORARI DE JUNY



• PRESENTACIÓ DE LA TUTORA I PROFESSORAT:
          Entreiista formal amb tutora al manco una iegada al curs. (ENTRADA DETERMINADA)

1r A Mª José Garrido dimecres 14.00 hores

1r B Miki Julió dijous 12,30 hores

1r C Sonia Crespí dijous 12,30 hores

1r D Francisca Martí dimarts 14,00 hores

DIRECCIÓ GENERAL DEL CENTRE: Mª del Mar Carbonell
DIRECCIÓ TÈCNICA  EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA: Caterina Rigo
CAP D’ESTUDIS D’INFANTIL:Toñi Ferrà.

ANGLÈS: Pilar Pieras, Víctor Jiménez

EQUIP DE SUPORT EDUCATIU: Patricia  Llamas/ Mariona, Virginia Saiz, María Pons i Toñi 
Ferrà.

** Amb cita concertada, prèviament, mitjançant agenda escolar

         ORGANITZACIÓ DE L’ETAPA



• PRESENTACIÓ DE LA TUTORA I PROFESSORAT:
                Entreiista formal amb tutora al manco una iegada al curs. 

DIRECCIÓ GENERAL DEL CENTRE: Mª del Mar Carbonell
DIRECCIÓ TÈCNICA  EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA: Caterina Rigo
CAP D’ESTUDIS D’INFANTIL: Toñi Ferrà.

ANGLÈS: Pilar Pieras i Víctor Jiménez.

EQUIP DE SUPORT EDUCATIU:  Patricia Llamas/ Mariona, Virginia Saiz ,  María Pons i Toñi 
Ferrà.

** Amb cita concertada, prèviament, mitjançant agenda escolar

2n A Sonia Martí dimarts 8,00 hores

2n B Iria de Miguel/Anto Vidal dimecres 14,00 hores

2n C Pilar LLompart dimecres 12,30 hores

2n D Aina Herrera dimarts 12,45 hores

                          ORGANITZACIÓ DE L’ETAPA



• PRESENTACIÓ DE LA TUTORA I PROFESSORAT:
                Entreiista formal amb tutora al manco una iegada al curs. 

DIRECCIÓ GENERAL DEL CENTRE: Mª del Mar Carbonell
DIRECCIÓ TÈCNICA  EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA: Caterina Rigo
CAP D’ESTUDIS D’INFANTIL: Toñi Ferrà.

ANGLÈS: Pilar Pieras i Víctor Jiménez.

EQUIP DE SUPORT EDUCATIU: Patricia  Llamas/Mariona,   Virginia Saiz,  Maria Pons i Toñi 
Ferrà.

** Amb cita concertada, prèviament, mitjançant agenda escolar

3r A Carme Barrado dimarts 14,00 hores

3r B Juana Mª Escanellas dimarts 16,50 hores

3r C Susana Mejias dilluns 12,30 hores

3r D Laura Sànchez dimarts 14,00 hores

                              ORGANITZACIÓ DE L’ETAPA



• AGENDA ESCOLAR; Ús per comunicació escola i família. S’ha de dur sempre.
• Aiís per escrit. Lliurar a la porta d’entrada.
• La medicació a la infermeria (ieure apartat)
• No arrabassar cap full.
• No dur joguines.
• Tot etquetat amb nom.
• No motxilles de rodetes. 
• INDUMENTÀRIA: Bata: diàriament. Xandall: sessions de psicomotricitat,  sortdes i             
                                                                                                                                                                   
                                                                                                         excursions.
• Ser puntuals. Començament i recollida. 
• Els pares i mares NO interrompre la classe.
• Les entreiistes concertades amb antelació.
• Informar i sol·licitar permisos de iiatges a cap d’estudis amb antelació. 
•Sessions de Psicomotricitat: Dur xandall i sabates de ielcro.
•Aniiersaris: coca dolça (no tarta reina) i begudes indiiiduals.NO DUR LLEPOLIES PER 
REPARTIR (Petció dels pares)

 NECESSITAM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ! 
INFORMACIONS:  A Informacions i circulars infantl (Sallenet)  i plafons de l’aula.        
CONSULTAU-LOS!!!!

        NORMES EDUCACIÓ INFANTIL



SORTIDES I EXCURSIONS
1r EI:

• SORTIDA per l’escola
• Granja Sa Cabaneta
• Circ Boier

2n EI:
• SORTIDA Bus turístc
• Palma Aquarium
• Visita a la Policia
• Circ  Xirimiri

3r EI:
• Visita al Mercat 
• Passeig per la barriada
• Educació iial al pat
• Granja “Es Burotell” 
        (sortda de dos dies)15-16 
abril 2019

          ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
            Rebreu tota la informació per Sallenet



ACTIVITATS generals
Les Verges
Inici del tricentenari: 21 de noiembre
Campanya Proideba
Campanya rebost (Acció social)
Jornada de la Pau.
Dimecres de Cendra (Pastoral)
Sensibilització campanya Salle acull
VISITA a L’Hort Ecològic i BIBLIOTECA 
Sant Joan Bpta. De La Salle: 5 d’abril
Celebració tricentenari: 14 de maig
Preienció de sinistres i eiacuació.

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES
Taller Rosaris amb pares: 31 d’Octubre
Nadal: Festial 19 desembre 9’30h
Teatre (pendent de confrmar)
Actiitat segons projectes?
Tallers pares/mares: fnal Març- principis 
d’abril
Graduació de 3r EI, 14 Juny 9:30h
Taller plastlina
Conta Contes 
Joan de sa maleta

  

  



WEB:     http://palma.lasalle.es/

                            htps://palma.sallenet.org/

- Informacions i circulars Educació infantl
- Tutoria de la classe.
- Contrasenyes perdudes demanar a Secretaria o
incidenciaspalmasallenet@lasalleip.es incidenciaspalmasallenet@lasallevp.es
- Formació pares SALLENET: 10 d’Octubre a les 15:30h a audioiisuals.

Col·legi La Salle Palma

Comunicació escola-família:

  

https://palma.sallenet.org/
mailto:incidenciaspalmasallenet@lasallevp.es
mailto:incidenciaspalmasallenet@lasallevp.es


- Horari de 8h a 17h.
- Atenció de ferides/cops/malaltes que aconteixen  a 
l’horari escolar i dins el centre.

- Administració de medicació: NO es podrà 
administrar cap tpus de medicament sense 
prescripció mèdica. Sempre s’ha de deixar a l’ 
infermeria, s’ha de posar nom de l’alumne, dosi i hora. 
També nota a l’agenda per al coneixement  del 
tutor/a.

- Assegurança amb Prebal al Grup Quirón (Clínica 
Palmaplanas y Clínica Rotger). Volant d’accident a 
infermeria i recepció. (Signar full)

           INFERMERIA
            Esmirna Pineda



Consells per fer un bon ús de 
grups de “Whatsapp de classe”

- INFORMACIÓ: Utilitza-ho per intercanviar informació útil i interessant.

- RESPECTE: Respecta als altres i la seva intimitat.

- HONESTEDAT: No escriguis allò que no diries a la cara.

- MALA UTILITZACIÓ: Si alguna persona fa un mal ús, fes-ho saber.

- CAP RUMOR: Evita els rumors, només informació contrastada.

- ABANDONAR: Abandonar el grup també és una opció.

- CONTINGUT: No comparteixis contingut ofensiu.

- PROFESSOR: Si tens algun problema amb el professor o amb l’escola, resol-ho 
directament amb el responsable pertinent.. No utilitzis el whatsapp del grup.



  PROGRAMES LA SALLE
INNOVACIÓ EDUCATIVA:

Estmulació de les intel·ligències: ULISSES
• Pacs: estmulació neurosensorial: informació iisual i auditia.
• Àrea motora: òptm deseniolupament de la lateralitat
• Capacitats i Mapes Conceptuals: àrea cognitia, organitzar la 
informació 
• CREA: Estmular la creatiitat: art, música... (a partr de 5 anys)

HARA: Interioritat.

ECA, MEDIAMBIENT, PASTORAL, ACCIÓ SOCIAL...



  ANGLÈS

Código de actiación
OUP2UFWYAH1US



PROJECTE PASTORAL LA SALLE PALMA

• REFLEXIONS 
• CELEBRACIONS.
• TUTORIES.
• TROBADES 3 TENDES 
• PREGÀRIES. 
• ACCIÓ SOCIAL.
• HARA .
• PRIMERES COMUNIONS.
• CONFIRMACIONS.
• CONFRARIA  DE L’ESCOLA.



OBJECTIU COMÚ: 
Deseniolupar  la intel·ligència emocional, acceptació                                 
de les diferències i millorar la CONVIVÈNCIA. 

FUNCIONS: 
• Atenció a la diiersitat: Assessorament alumnat, professorat i  
     famílies.
• Atenció a l'alumnat amb necessitats específques de suport 
     educatu.
• Detecció, diagnòstc i seguiment de difcultats d’aprenentatge. 
     Aialuació psicopedagògica.

FORMACIÓ DE PARES I MARES
• Formació de pares i mares: tallers i xerrades.
• Enllaç a web “ESCOLA DE FAMÍLIES” 
• Artcles d’interès educatu a la nostra web

                  ATENCIÓ EDUCATIVA, EQUIP DE 
              SUPORT, DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ



       3 anys: 1r INFANTIL
AUTONOMIA 
Afaiorir tot el que puguin anar fent ells tot sols:

• Roba còmoda i fàcil de pujar i baixar (sense botons, 
    cordons o cremalleres)
• Facilitar: cinta llarga pels abrics i jaquetes.
• Sabates de ielcro: practcar posar i lleiar.
• Anar treballant la força amb les mans: obrir i tancar 
    motxilles, carmanyoles, girar fulls, botons...

LLENGUATGE 
Afaiorir el deseniolupament i expressió del llenguatge oral.

• Utlitzar models i llenguatge adequat amb els infants.
• Eliminar: xupes, biberons...important aprendre a ROVEGAR i ARTICULAR
• Berenars petts. Canyetes pels berenars de suc o líquid.
• Tot amb el nom posat.
•  Normes: “Sí és sí, no és no”. Coherència. No sempre es pot fer el que ells 

iolen.
• Reiisar el plafó informatu de l’aula i SALLENET.

LÒGICA-MATEMÀTICA: Seran de manera manipulatia

La col·laboració 
escola- família 
en l’educació 
dels flls/es és 

imprescindible.



      4 anys: 2n INFANTIL
AUTONOMIA Fomentar: 
• ensenyar l’acció (cóm es fa), 
• ajudar (donar facilitats) i 
• anar retrant ajudes (deixar que ho facin ells tot sols).

PSICOMOTRICITAT FINA: Deseniolupar la coordinació i precisió manual.
• Agafar bé el llapis (prensió)
• Adequada pressió força a la mà (ni molt fort ni molt fuix)

Actiitats per afaiorir: modelar, esqueixar, picar, fer bolletes, …

LECTOESCRIPTURA: Inici del so i grafa (escriptura i reconeixement de lletres)
Associació del so i la grafa.
Inici amb paraules conegudes: quines lletres ens “sonen”?

LÒGICA-MATEMÀTICA: Seran de manera manipulatia
Normes: conèixer i respectar el límits. Acceptar una ordre.
Agendes amb notfcacions, lliurar a la porta de fusta.
Mirar el plafó de l’aula i SALLENET.

La col·laboració 
escola- família 
en l’educació 
dels flls/es és 

imprescindible.



        5 anys: 3r INFANTIL
AUTONOMIA Instaurar uns bons hàbits de treball i d’ higiene

• Ben asseguts per fer les feinetes.
• Llapis correctament agafat.
• La feina BEN feta: Fer la tasca el millor que ells puguin.
• Més ial poc i ben fet, que molt de qualseiol manera.
• Hàbit de feina amb deures a casa.

LECTURA I ESCRIPTURA 
• Treballam el so de les lletres.
• Cops de ieu (equiial a la síl·laba).
• Lletra de PAL (majúscula).
• Recursos a la plataforma SALLENET.

LÒGICA-MATEMÀTICA: Seran de manera manipulatia
ALGUNS CONSELLS:
Reiisió auditia i ofalmològica. Preienció, no esperar a les difcultats.
Normes i coniiiència: Acceptar una norma i complir-la. Ser conseqüents.       
Ajudar a la resolució de confictes de forma autònoma.

La col·laboració 
escola- família 
en l’educació 
dels flls/es és 

imprescindible.



- Elecció pare/mare
delegat AMIPA.
- Firmar assistència.
- Entrega 
contrasenyes 
Sallenet.
- Firmar autorització 
excursions.

PRECS I PREGUNTES
Gràcies 

per la iostra 
assistència  i atenció!





MISIÓN y ESPÍRITU

REPRESENTAR y DEFENDER los derechos e intereses de los padres de 
nuestros Alumnos VELANDO POR EL BIEN EDUCATIVO DE NUESTROS 
HIJOS

CÓMO NOS COMUNICAMOS CON LA AMIPA

•  Reuniones de la Junta Directia con padres/madres delegados/as
• Nuestra ofcina junto a la sale de ienta de material deportio, 

con horario de 15h a 18h.
• Teléfono: 9710798354
• Correo electrónico: amipa@amipalasalle.es

mailto:amipa@amipalasalle.es


PADRES/MADRES DELEGADOS/AS

➢ Representarán a todos los padres y madres de la clase ante la 
AMIPA y ante el tutor.

➢ Son elegidos en la reunión de principio de curso por todos los 
padres de la clase.

➢ El tutor les hará entrega de una carpeta que deberán 
cumplimentar y entregar a la AMIPA.

➢ Asistrá a las reuniones con la Junta Directia de la AMIPA para 
comunicar las inquietudes de los padres de la clase.



Más información sobre la AMIPA:  
www.amipalasalle.es
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