Per als nostres petits els canvis de rutina solen ser difícils de digerir.
Començar a l’escola és una gran aventura i encara que ja la coneguin,
tornar a l’escola significa un canvi d’espai, d’educadora, de companys, ...
un nou curs. Creiem necessari que integrin poc a poc aquests canvis i us
demanem col·laboració per a fer-ho d’una manera suau i respectant al
màxim el ritme de cada infant.
Us proposem que el dia 9 i 10 de setembre vingueu amb els vostres
fills a passar una estona a l’escola entre les 9 i les 13h dins del nostre
projecte “Escola Oberta”. Podreu veure els espais on els petits
compartiran tants bons moments i que es vagin familiaritzant amb les
educadores i la resta d’infants i famílies. El dia 9 podran assistir
les famílies de les estances de 0-1 i 1-2. El dia 10 estarà
reservat per les famílies de les estances de 2-3 anys.
En aquest nou curs 2020-21, els dies (14 i 15 de setmbre ) l’horari
escolar serà de 9h a 15h, i el servei d’acollida. S’han limitat les hores
d’estada al centre per tal de facilitar el procés d’adaptació dels infants,
així els primers dies faran una petita franja del seu horari habitual per tal
de, poc a poc, acostumar-se a venir o tornar a agafar el fil del curs
anterior.
A partir de dimecres 16 l’escola obrirà amb el seu horari habitual
(acollida matinal de 7:45h a 9h i horari escolar de 9h a 17h). Aquests
dies us recomanem que pacteu l’horari amb la tutora, ella us
explicarà com va el procés d’adaptació del vostre fill o filla i com
podreu anar ampliant l’horari per a que els petits se sentin a gust i

tranquils a l’escola.

Agraïm per endavant la vostra
col·laboració, aquest temps
que invertim en l’adaptació
dels infants a l’escola ens
ajudarà a conèixer-los millor i
que se sentin segurs i
acompanyats en la nova
etapa.

