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Benvolgudes famílies d’Educació Infantil 

Comencem el curs 2016 - 2017 amb molta il·lusió per iniciar plegats un camí ple de vivències, experiències i 

reptes que durarà nou anys, amb el desig de compartir els objectius pedagògics i educatius del centre.  

Així que, primer de tot, donar-vos la benvinguda a l’Escola Pilarín Bayés i oferir-vos les primeres informacions 

d’aquest curs.  

 

Obres i millores al centre: 

Com ja és habitual, la nostra escola ha tornat a tenir millores significatives durant aquest estiu. La més important 

ha estat la renovació complerta dels lavabos de P3 per part de l’Ajuntament de St. Quirze que des d’avui els/les 

vostres fills ja estan utilitzant. Així que estem molts contents que sigueu les primeres famílies en gaudir d’aquest 

nou i educatiu espai.  

També s’ha abrillantat el terra de diferents aules i espais d’Educació Infantil i Cicle Inicial pintant totes les parets i 

les fustes dels vestíbuls. I s’ha afegit terra al sorral del pati d’Educació Infantil i Cicle Inicial. 

A més, gràcies a l’AMPA ja hem pogut finalitzar l’adequació de les fustes d’aquest pati afegint-hi diferents zones 

de pissarra exterior que de ben segur serà molt ben aprofitada per tot l’alumnat del centre. I la mateixa AMPA ha 

instal·lat cortines a diferents finestrals de l’edifici nou i del prefabricat per evitar l’excés de llum i de calor.  

Per acabar, i des de divendres 9, ja s’ha iniciat el sanejament i la nova pintura de les portes exteriors del centre 

que s’anirà realitzant durant aquestes primeres setmanes. Quan estigui acabat informarem del resultat via 

facebook.  

 

Projecte Educatiu i Pedagògic: 

L’escola Pilarín Bayés treballem a partir de la combinació de diferents metodologies tot adquirint aquells principis 

pedagògics i educatius més interessants per al nostre alumnat.  

En el vostre cas treballareu sovint a partir de projectes globalitzats i propers als alumnes com són les 

investigacions i els racons de joc o de treball, activitats en les quals la vostra col·laboració i participació activa 

dins i fora de l’aula serà molt important. A mesura que els vostres fills/es avancin de curs observareu que 

s’aniran introduint altres activitats d’aprenentatge, sempre de manera progressiva i sense abandonar la 

metodologia global, amb quadernets, material de consulta i alguns llibres de text.  

Així, observareu que a l’escola es realitzen un conjunts d’activitats i projectes molt variats, personalitzats i 

enriquidors dels quals us recomanem la lectura d’una breu explicació que disposem a la nostra web.   

 

Menjador escolar 

Com a famílies noves del centre, és molt important que aquests primers dies escolars us acosteu a parlar amb el 

servei de menjador per conèixer el seu funcionament, resoldre dubtes i signar tota la documentació necessàries. 

Per aquelles famílies no fixes, l’escola ha instal·lat bústies del servei de menjador al porxo del carrer Josep 

Mitats (interior de l’escola) i a la porta del passeig de la Riera (exterior de l’escola) per a què pugueu deixar els 

tiquets d’ús esporàdics. Per a millor coordinació, us recomanem que us poseu en contacte directament 

amb l’empresa del menjador a través dels telèfons 607986234 i 675177789.   

 

També us volem recordar altres aspectes d’organització: 

- Entrades i sortides: Pel bon funcionament del centre necessitem que totes les famílies siguin molt 

puntuals en les entrades i sortides de les corresponents portes. L’arribada de moltes famílies després del 

tancament de les portes principals pot ocasionar que la consergeria no us pugui atendre adequadament i que 
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perdeu el contacte amb les tutores al no poder portar el vostre fill/a a l’aula. Així que demanem la màxima 

col·laboració.  

- Autorització per a la recollida d’alumnat: Els/les alumnes d’educació infantil i cicle inicial que no siguin 

recollits pels pares/mares o tutors legals hauran de tenir una autorització específica per ser recollits. A 

consergeria i a les reunions d’aula podreu crear o actualitzar les vostres autoritzacions.  

- Esmorzar verd: Aquest és un dels nostres grans projecte del centre, i molt conegut en el barri i el municipi 

gràcies a les famílies i als estudis que s’estan realitzant des del CAP Antoni Creus. Així que us animem a 

continuar mantenint aquest projecte portant esmorzars saludables i utilitzant la carmanyola per evitar altres 

embolcalls. A l’apartat “informacions importants” de la nostra web hi trobareu un document interessant que us 

explicarà el projecte i us oferirà idees per dur-lo a terme. Cal tenir present que heu de portar aliments 

saludables també per berenar en cas de realitzar extraescolars.   

- Celebració d’aniversaris: Les festes d’aniversari se celebraran de manera interna a cada aula, però no es 

podrà portar cap tipus d’aliment a l’escola amb aquesta finalitat. Qualsevol lliurament d’invitacions privades 

s’ha de realitzar fora de l’aula i a càrrec vostre.   

- Normes sanitàries: A partir del protocol de salut de l’Ajuntament de St. Quirze, us informem que l’escola no 

dóna medicació a l’alumnat ja que en cas de medicació cada 8h aquesta s’haurà de subministrar just abans i 

després de romandre a l’escola. Només es subministrarà medicació en casos excepcionals, o quan sigui 

imprescindible la seva administració en horari lectiu, omplint les autoritzacions del centre i aportant una còpia 

de la prescripció mèdica. A la web, podreu trobar el protocol de salut de l’Ajuntament de St. Quirze així com el 

document de sol·licitud que hauríeu d’omplir (aquest està a l’apartat d’informacions importants - lateral dret).  

- Animals a les escoles:  L’entrada d’animals a l’escola està prohibida, a excepció dels gossos guia i 

d’aquelles activitats realitzades de manera acordada amb les tutores i amb caire pedagògic i educatiu. 

L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha publicat la normativa que les escoles hem de complir en relació 

als animals en el centre i que podreu trobar a la nostra web. 

- Material de l’alumnat: Recordeu només dur a l’escola l’equipament necessari per l’aula. La resta 

d’objectes en alumnes petits, com poden ser rellotges, l’excés de polseres, samarretes lluents, calçat no 

adequat... són estímuls innecessaris que distreuen l’atenció dels nens/es i dificulten els aprenentatges. A la 

web podreu trobar quin és el material que han de dur a l’escola. 

 

Finalment, informar-vos que aquest curs estrenem una nova web més adaptada a la nostra manera de fer i 

d’entendre l’educació. Esperem que us sigui útil i que la gaudiu molt tant vosaltres com els vostres fills/es, 

juntament amb el nostre facebook informatiu que ja fa anys que funciona.  

Durant aquests primers dies de curs rebreu noves informacions d’organització des de tots els àmbits, incloent els 

dies que realitzarem les reunions d’aula.  

Així, molt contents que hagueu escollit el nostre centre per iniciar l’escolaritat d’Educació Infanti, oferir-vos els 

millors desitjos per aquesta adaptació i aquest nou curs. I no dubteu en acostar-vos a les tutores, a consergeria o 

a Direcció per resoldre els vostres dubtes i anar coneixent-nos mica en mica.  

Estem convençuts que plegats seguirem oferint un millor futur per als nostres infants.   

 

Atentament 

Equip Directiu de l’Escola Pilarín Bayés          

Sant Quirze del Vallès (Les Fonts), setembre de 2016 


