1r de Primària a la Salle
Curs 2022-23
La Seu d’Urgell

Benvolgudes famílies de P5,
Des de Primària us volem donar la benvinguda a la nova etapa que el curs vinent encetaran els
vostres fills i filles. De ben segur que són moltes les preguntes que us plantegeu de cara al canvi
d’etapa, i és per això que us fem arribar aquest document esperant així, poder donar-vos resposta.
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Què és l’educació Primària?
Etapa de caràcter obligatori on s’inicia l’expedient acadèmic de l’alumne. Comprèn els
cursos de 1r fins a 6è de Primària (dels 6 als 12 anys d’edat) i s’organitza en tres cicles de
dos cursos; cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.
Cal fer preinscripció ?
No. Si el vostre fill ja ha cursat educació infantil al nostre centre, no cal fer preinscripció.
Quin és l’horari d’entrada i sortida?
ENTRADA: 9.15h (matí) 15.00h (tarda)
SORTIDA: 13.15h (matí) 17.00h (tarda)
Per on hem d’entrar?
Heu d’entrar per la porta gran del pati.
Com pujarà a classe el meu fill o filla?
La Mari Luz i la Maria, tutores de 1r EP, esperaran als vostres fills i filles al pati per així
poder-los acompanyar a l’aula.
I si el nen/a es queda al menjador?
Ho podeu notificar a la tutora mitjançant un correu electrònic, via agenda o bé
presencialment. Us recordem que cal que portin el seu propi necesser amb els estris
d’higiene.
Pot portar esmorzar i aigua?
Recomanem que cada alumne porti un refrigeri per l’estona d’esbarjo (11.15h)
Quines assignatures farà el meu fill/a dins l’horari escolar?
El vostres fill /a treballarà amb la metodologia NCA, un projecte amb el que ja han treballat
a l’etapa d’infantil. Aquesta és una nova proposta pedagògica de la Salle que pretén donar
resposta l’educació d’un món canviant.
Com a valroa afegit, també tenim les hores complementàries en les quals treballen diferents
habilitats. Aquestes són; ENS MOVEM!, JOC, TUTORIA, EXTRA ACTIVITIES i DIBUIX
DIRIGIT.
Quin material i llibres he de comprar?
A final de curs les vostres respectives tutores de P5 us faran arribar el llistat de material
de classe i llibres per fer-ne comanda.

Per qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic a : asole@lasalle.cat

Gràcies per la vostra confiança,

Coordinació Primària
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