06/03/17

A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE LLAR D’INFANTS 2 ANYS
PRESENTACIÓ DE P3 I PREINSCRIPCIÓ 2017
2017-2018
2018
Benvolguda família,
El motiu d'aquesta carta és invitar-vos a una sessió de presentació del que fan els nens i
nenes a partir de P3 al Parvulari del Col·legi Sagrada Família i informar-vos de la
preinscripció 2017-2018 que serà del 23 de març al 4 d’abril.
Sabeu què són els racons de treball a l'aula? I el treball per projectes?
Sabeu quan i com s'inicia la lectoescriptura i com evoluciona al llarg dels tres anys al
Parvulari?
Sabeu què fan al Taller d'Expressió Corporal? I que es fa en anglès?
Sabeu com s'estableix la comunicació FAMÍLIA-ESCOLA al Parvulari?
I la formació que segueix el professorat dins el Pla Estratègic Pedagògic?
La primera part de la sessió
sessió anirà a càrrec de les tutores de P3 i també les de P4, P5 i
altres especialistes, que ens explicaran com es desenvolupa un dia al Parvulari.
La part final de la reunió la farà el director del Col·legi que donarà informació sobre la
preinscripció 2017
2017-2018
2018.
La sessió es farà:

Dia: 14 de març
Hora: 17.15 hores a l’aula de P3P3-B.
Hi haurà servei de guarderia.

Tot l'Equip Docent del Col·legi treballa per implementar el Pla Estratègic Pedagògic, des
dels professionals de la Llar d'Infants, passant pel Parvulari, la Primària i fins arribar a
l'Educació Secundària. La finalitat és clara: presentar a les famílies una oferta educativa
coherent, sense buits acadèmics, i amb un fil conductor al llarg de tota l'escolaritat.
Les famílies que no podreu assistir a aquesta sessió informativa per raó d'horari o altres
causes, sereu convocades pel director a una entrevista personal on se us facilitarà tota la
informació necessària.

Cal retornar la butlleta d’assistència al tutor/a del vostre fill/a fins al dia 13 de març.
Atentament,
Susana Cano González
Representant de la
Titularitat
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