PRESENTACIÓ CURS 2020-2021
Benvolgudes famílies,

Com molts de vosaltres sabreu , l´Escola Infantil Teddy , (la vostra escola) , inicia una nova etapa en la que un nou
equip es posa al capdavant.

Un equip que pretén donar continuïtat al projecte educatiu, integrant noves propostes adaptades al nostre temps, de
forma natural, alegre i enriquidora fomentant la seva autonomia, socialització i desenvolupament cognitiu.

La nostra prioritat es que els nostres nens i nenes es sentin com a casa, en un espai que els representi i on poden
adoptar la independència de ser ells mateixos i de desenvolupar les seves capacitats al màxim.

Els primers anys de vida són crucials per al desenvolupament maduratiu del cervell ,seguit de la salut, la determinació
de la conducta i les capacitats o habilitats que els nens i nenes puguin desenvolupar al llarg de la seva vida .

Ens acollim a tots aquells trets que caracteritzen l'Escola Nova , en la qual les necessitats dels vostres fills i filles ,
són l'element fonamental del procés d'aprenentatge.

Una escola en què creure en un mateix i en els altres serà el insígnia principal, en el que aportar i no restar , serà un
dels nostres principals objectius.
Per la qual cosa, iniciarem el curs amb un període d’ adaptació de 2 setmanes, i començarem a integrar la didàctica
el 14 de Setembre.

MATERIAL: va inclòs dins de la quota de material . L´escola s´encarregarà de proporcionar-lo a l´aula.

A finals del mes de setembre començarem a organitzar per fer les fitxes a P1 I P2 .
Per treballar els objectius marcats per al curs farem servir el nou projecte d’editorial Casals per a Primer Cicle
d’Educació Infantil. Un material que basa l’origen de qualsevol aprenentatge en la curiositat innata dels infants i els
situa com a protagonistes del seu propi aprenentatge.
Dividit en tres àrees :
1.Descoberta La descoberta és el motor de l’aprenentatge al projecte Amagatalls, que parteix de la curiositat innata
dels infants per descobrir el seu entorn.
2. Aprenentatge sensorial Es pretén activar tots els sentits de l’infant a través de l’exploració, el joc i la manipulació.
3.Autonomia Amagatalls acompanya l’infant en el procés d’adquisició dels hàbits quotidians i de convivència que li
permetran seguir creixent de manera autònoma.

Els alumnes de P1 treballaran les següents unitats:
6 unitats temàtiques Amb propostes d’activitats distribuïdes en tres sobres trimestrals.
1r trimestre Tema 1: A l’escola! Tema 2: A jugar!

2n trimestre Tema 3: A vestir-se! Tema 4: Al parc!
3r trimestre Tema 5: A menjar! Tema 6: A l’aigua!

Els alumnes de P2 treballaran les següents unitats:
6 unitats temàtiques Amb propostes d’activitats distribuïdes en tres sobres trimestrals.
1r trimestre Tema 1: A l’escola! Tema 2: A casa!
2n trimestre Tema 3: A la granja! Tema 4: Al mercat!
3r trimestre Tema 5: Al jardí! Tema 6: Al sol!
És important que els infants tinguin contacte amb l’anglès des de ben petits per tal de familiaritzar-se amb aquesta
llengua. El mètode Amagatalls ofereix materials i recursos per introduir els alumnes en l’aprenentatge de l’anglès.
NOTA: Us adjuntem el link del projecte per poder accedir a tota la informació:

https://www.editorialcasals.com/public/media/downloads/amagatalls.pdf

HORARI D´ACTIVITATS I RUTINES :
HORARI
07:00 a 08:00
08:00 a 09:00
09:00 a 09:15
09:15 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 15:00
15:00 a 15:30
15:30 a 16:00
16:00 a 16:30
16:30 a 17:00
17:00 a 19:00

DILLUNS
ACOLLIDA
ESMORÇARS
ASSAMBLEA
DIDÀCTICA
ANGLÈS
PATI
HORA DE DINAR
MIGDIADAS
MÚSICA
PSICOMOTRICITAT
BERENAR
LLEGIM UN CONTE
PERMANÊNCIES

DIMARTS
ACOLLIDA
ESMORÇARS
ASSAMBLEA
DIDÀCTICA
ANGLÈS
PATI
HORA DE DINAR
MIGDIADA
MÚSICA
PSICOMOTRICITAT
BERENAR
LLEGIM UN CONTE
PERMANÊNCIES

DIMECRES
ACOLLIDA
ESMORÇARS
ASSAMBLEA
DIDÀCTICA
ANGLÈS
PATI
HORA DE DINAR
MIGDIADA
MÚSICA
PSICOMOTRICITAT
BERENAR
LLEGIM UN CONTE
PERMANÊNCIES

DIOJOUS
ACOLLIDA
ESMORÇARS
ASSAMBLEA
DIDÀCTICA
ANGLÈS
PATI
HORA DE DINAR
MIGDIADA
MÚSICA
PSICOMOTRICITAT
BERENAR
LLEGIM UN CONTE
PERMANÊNCIES

AVALUACIÓ:
L´avaluació dels nenes i nenes sempre és contínua i s´entregaran tres informes durant el curs.
-

NADAL

-

SETMANA SANTA

-

EN ACABAR EL CURS

DIVENDRES
ACOLLIDA
ESMORÇARS
ASSAMBLEA
DIDÀCTICA
ANGLÈS
PATI
HORA DE DINAR
MIGDIADA
MÚSICA
PSICOMOTRICITAT
BERENAR
LLEGIM UN CONTE
PERMANÊNCIES

FUNCIONAMENT DEL CENTRE:


Es prega la màxima puntualitat a l´hora d´entrar com de sortir.



L´horari de l´escola és de 7:00 h a 19:00 h



L´horari escolar és de 9:00 h a 17 h.



Quan un nen o nena necessiti arribar més tard a l´escola de l´horari d´entrada preguem notificació prèvia.



Si al nen o nena l´ha de recollir una persona que no és l’habitual, s ´ha de notificar per escrit mitjançant
l´autorització que adjuntem al final.



L´ús de l´ascensor només està a disposició de persones grans, discapacitades o en moments puntuals en
que sigui necessari.



Tot el material ha d´estar visiblement marcat amb el nom del nen o nena i les jaquetes han de dur una cinta
per poder-la penjar al penjador de l´escola.



Només podran deixar els cotxets a l´escola els nens de la classe de P0 i P1 quan sigui necessari.

NORMATIVA SANITÀRIA:


No s’acceptarà l’entrada a l’escola de cap infant que presenti Temperatura superior a 37,5º



Si un nen/a marxa a casa amb febre superior a 37,5º no podrà venir l’endemà a l’escola. Mínim 24 hores a
casa sense febre.



Diarrea líquida (amb o sense febre)



Varicel·la. El nen/a no pot tornar a l’escola fins que totes les lesions estiguin en fase de crosta (una setmana
a casa, aproximadament).



Estomatitis (infeccions o nafres a la boca)



Erupcions i alteracions de la pell (excepte si duen l’informe del pediatre amb el diagnòstic que indiqui que no
són contagioses)



Conjuntivitis(quan hi ha secreció lleganyosa es contagiosa). No pot assistir fins que no desapareguin-les
secrecions. Pot venir a l’escola un dia després de començar el tractament.



Muguet (mal blanc) sense tractament.



Parasitosis intestinal (cucs...) sense tractament.



Paràsits capil·lars (polls) fins a la desaparició de l’insecte i de les llémenes. Són molt contagiosos i cal aplicar
un bon tractament de seguida. Podrà tornar a l’escola quan s’hagi eliminat els ous o llémenes del cabell, i es
farà amb una pinta de pues fines especial per aquests casos



I totes aquelles malalties contagioses que els infants poden encomanar.

Administració de medicaments, d’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament:
Per poder administrar medicaments als infants, cal que el pare/mare, tutor/tutora, aporti una recepta o informe del
metge o metgessa on consti el nom de l’infant, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el
pare, mare o tutor legal ha d’aportar l´autorització que adjuntem al final.
L´administració de medicaments es realitzarà només en el cas que sigui imprescindible dins l’horari escolar.
Quan es posen malalts a l’escola:
Si un infant es posa malalt a l’escola, s’avisarà a la família perquè el vingueu a buscar el més aviat possible. En cas
que el nen o nena pateixi una malaltia contagiosa com per exemple varicel·la, es prega a la família que ho comuniqui
immediatament a l´escola, d´aquesta manera, avisarem a les famílies dels altres nens i nenes pera que puguin
preveure la malaltia o anticipar-s’hi.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR A L’ ESCOLA ABANS DEL 15 DE SETEMBRE











Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor.
Fotocòpia del llibre de família
Fotocòpia del carnet de vacunació ( actualitzat)
Certificat del pediatre conforme el vostre fill o filla pot assistir a l´escola.
Autorització de les persones a recollir el vostre fill o filla , en cas de no ser els pares.
Fotocòpia de la domiciliació bancària.
Fotocòpia de la targeta sanitària.
4 fotografies mida carnet.
Autorització de l´ús de la imatge.
Compromís educatiu signat.

Podeu aportar-la via email: escolateddy@escolateddy.com
MATERIAL PER A LA HIGIENE DIÀRIA (Mesures COVID-19)










Farinetes i llet. (únicament alumnes de P0)
Un biberó per l´aigua i un per la llet (únicament alumnes de P0)
Un xumet ( en cas que l´utilitzi) (únicament alumnes de P0)
Un paquet de tovalloletes humides.
Pomada pel culet.
Una bossa amb roba de recanvi ( mitjons, bodis, pantalons , samarreta, jersei)
Un paquet de bolquers.
Pinta o raspall.
Sabates ús únic a la llar d´infants.

TOT EL MATERIAL HAURÀ D´ANAR MARCAT AMB EL SEU NOM.

CALENDARI DEL CURS:


Inici del curs 1 de Setembre del 2020 i Finalitzem el curs el 30 de Juliol del 2020.

DIES FESTIUS












11 de Setembre , Diada de Catalunya
24 de Setembre, La Mercè
12 d´Octubre , Festa nacional d’ Espanya.
7 i 8 de Desembre, Inmaculada Concepción.
25 de Desembre, Nadal.
26 de Desembre, Sant Esteve.
1 de Gener, Any nou
6 de Gener, Reis.
2 i 5 d’ Abril, Setmana Santa
24 de Maig, Segona Pasqua
24 de Juny, Sant Joan.

SERVEIS
El curs escolar, compta amb 11 mensualitats de setembre a juliol ( ambdós inclosos) havent d´abonar la totalitat de
les mateixes, per mesos anticipats a través de BANC o CAIXA D´ESTALVIS , del 1 al 5 de cada mes.

EL NÚMERO DEL COMPTE BANCARI A CANVIAT, ANUL.LEU L’ ORDRE DE COBRAMENT DE
L’ ANTIGA COMPTE QUE JA NO PERTANY A L’ ESCOLA.
TICKET GUARDERIA (aquelles famílies que disposen d’ aquest servei, hauran de notificar a la seva empresa el
nostre codi, us informarem el proper divendres dia 4)

TARIFA DE PREUS




Horari reduït de 09 h a 15 h (inclou dinar) 395€.
Horari normal de 09 h a 17 h (inclou dinar i berenar) 425€.
Horari intensiu de 07 h a 19 h (tot inclòs)* 450€.

*Què és tot inclòs?
Escolaritat.
Permanències.
Esmorzar, dinar i berenar.
Acollida en pijama fins a les 08:00 h.
Matricula (inclou assegurança): 190€.
Material*(quota anual) 90€.

*Què inclou el material?
Material didàctic.
Material per a les manualitats.
Pintures, ceres, colors, etc.
Motxilla.
Pitets.
Agenda.

Altres serveis


Bata: 20€.



Permanències: 8€/h.



Màrfega: 28€.



Uniforme a determinar

NOTA: especial menció a la nova proposta d´una tarifa integral de 450€ en la que s’inclouen l´accés a les
permanències tots el dies, al llarg de tot el curs de 7 h a 19 h amb la intenció de poder facilitar-vos aquest
servei sense que suposi un increment extraordinari a la quota.

Totes les activitats extres ( sortides ...) es notificaran amb antelació i es cobraran pel Banc.

AUTORITZACIÓ PER RECOLLIR ELS INFANTS ALTRES PERSONES

Jo, com a pare/mare/tutor legal ............................................................................................ amb
DNI...................................................................................................................................................
Jo, com a pare/mare/tutor legal ............................................................................................ amb
DNI..................................................................................................................................................
de l’infant......................................................................................................................de la classe
de.....................................................................................................................................................
autoritzem a ............................................................................................................................amb
DNI...................................................................................................................................................
a recollir el nostre fill/a a l´ESCOLA INFANTIL TEDDY, els dies que faci falta i durant l’estada del
nostre infant a l’escola.

Barcelona, a ...............................................de........................................................................... de
......................................................

Signatura i D.N.I.

Signatura i D.N.I

Pare/mare/tutor.

Pare/mare/tutor.

AUTORITZACIÓ PER A DONAR MEDICAMENT
En/Na ........................................................................................... amb DNI................................................
pare, mare, tutor/a de l’ alumne/a ..........................................................................................................
AUTORITZO al/ a la mestre/a, tutor/a a donar el medicament següent, del qual n’adjunto
la recepta mèdica pertinent:


Nom del medicament:......................................................................................................................



Dosis a administrar:.........................................................................................................................



Hora: ..........................................................................................



Els dies:...............................................................................................................................................



Explicacions: ( si són gotes, orals, si cal prendre-ho amb aigua…):

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Signat

.............d ....................................................... de 20.............

AUTORIZACIÓN DE IMAGEN
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales que
puede realizar ESCOLA INFANTIL TEDDY B01790211 y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes
de vuestros hijos durante la realización de los servicios contratados.

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,

ESCOLA INFANTIL TEDDY B01790211, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar
las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se puedan realizar a
los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las
mismas en actividades contratadas con nuestra empresa.

Don/Doña ________________________________________________ con DNI ____________________ como
padre/madre o tutor del menor _______________________________________________________________.

Autorizo a ESCOLA INFANTIL TEDDY CIF B01790211 a un uso pedagógico/comercial de las imágenes realizadas
en servicios contratados con nuestra empresa y publicadas en:

· La página web y Instagram de la empresa.

En ____________________________________, a _____ de ____________ de 20__

FIRMADO: (padre, madre, tutor legal)

ESURES DE SEGURETAT COVID-19 ESCOLA INFANTIL TEDDY
Estimades famílies,
Davant la situació actual, envers al Covid-19 volem comunicar-vos les mesures que durem a terme a la llar d´infants
Teddy per protegir en tot moment la salut dels vostres fills i de totes aquelles persones que formen part de l´equip
procurant normalitzar les indicacions adoptades perquè els nens i nenes gaudeixin de l’estància de la seva escola
amb total seguretat.

En quant a indumentària individual
1) No cal que els infants portin mascareta.
2) El personal haurà de portar mascareta durant la jornada laboral .Especialment a les entrades i sortides, quan
hi haurà contacte amb altres adults.
3) Les educadores portaran el cabell recollit i duran sabates d´ús exclusiu per l´escola.
4) Els infants s’hauran de canviar el calçat per entrar a la llar, haureu de portar-ne un d’específic el primer dia.
En quant a la normativa
5) Per poder reincorporar-se al centre, les famílies haureu de presentar una declaració responsable i els infants
hauran de reunir els següents requisits:
-

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,
diarrea…) o qualsevol altre quadre infecciós.

-

Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.

-

Que no hagin estat en contacte estret amb un positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies
anteriors.

-

Calendari vacunal al dia i com a requisit indispensable per entrar a la llar.

6) En cas que l´ infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de
gravetat en cas de contraure la infecció (malalties respiratòries que precisen medicació o dispositius de
suport ventilatori, malalties cardíaques greus, malalties del sistema immunitari, diabetis i malalties
neuromusculars o encefalopaties).
7) Haureu de vigilar diàriament l’estat de salut dels vostres fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir
de casa per anar al centre educatiu, i en cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles
amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.
8) En cas de detectar un infant amb febre o amb símptomes compatibles amb la COVID-19 a la llar, aquest es
separarà del grup, es trucarà als pares perquè el vinguin a recollir, es trucarà al CAP, i el departament de
salut avisarà a la resta de famílies els infants dels quals hi ha estat en contacte per decidir quines mesures
han de prendre.
En quant a les entrades i sortides a l´escola
9) Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per grups d’edat en intervals de 15-20 minuts per evitar
aglomeracions i l’acompanyament dels infants el farà una única persona.
10) Les persones que portin i recullin els infants hauran de guardar també les distàncies fora de les instal·lacions.
Els pares i mares no han d’accedir a l’interior del recinte escolar, les educadores estaran esperant a la porta
per acompanyar als infants dins el centre.
11) Un cop tinguem els grups fets s’informarà de l’horari d’entrada de cada infant, cal tenir present que heu de
ser molt puntuals, és a dir, no arribar ni abans ni després de l’hora marcada.
En quant a les mesures higièniques personals
12) Per preservar la salut dels infants i del personal docent i no docent, es requerirà el rentat de mans:
-A l´arribada i a la sortida del centre educatiu.
-Abans i després dels àpats.

- Abans i després d’anar al WC.
-Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
En quant a les mesures d´higiene de la llar d´infants
13) Abans de l´inici de les classes, es realitzarà una desinfecció i una neteja a fons, utilitzant els productes
indicats pel Ministeri de Sanitat.
14) Diàriament es netejaran i desinfectaran els diferents espais de l´escola i els materials de l´aula , incloent
poms, taules, mobles, passamans, sòls, penjadors, interruptors i elements similars.
15) Totes les instal·lacions seran adequadament ventilades. Abans de l´entrada i de la sortida dels alumnes i 3
vegades al dia s´obriran les finestres almenys 10 minuts cada vegada. Si es possible es deixaran les finestres
obertes.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte .

PODEU CONTACTAR AMB NOSALTRES:
Web WWW.ESCOLATEDDY.COM
Email escolateddy@escolateddy.com

