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ENVIDOS Á ESCOLA INFANTIL DO COLEXIO DIVINO SALVADOR.
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TITORÍAS
Solicitadas polas mestras/es ou polos pais/nais, teñen como obxectivo
informar aos pais/nais sobre a participación do seu fill@ na clase e a
súa integración no grupo, así como outros temas máis específicos
como o control de esfínteres...

As páxinas seguintes achegan información sobre os temas que cremos
poden ser útiles e interesantes, así como todo o referente á marcha do
curso: festas, saídas, reunións…
Os nen@s pasan a maior parte do tempo entre a familia e a escola e por
iso nos parécenos moi importante que se estableza unha relación estreita
entre os dous ámbitos. A comunicación entre as familias e as educadoras é
imprescindíbel.
Se tedes algunha dúbida, non esquezades consultala, pois estamos á vosa
disposición.

Serán un día á semana e é imprescindíbel que os pais/nais pidan cita
con antelación.
Neste tipo de reunións é importantísimo que non veñades acompañados dos neno/as.
Os pais e nais tendes as portas abertas para promover calquera proposta ou actividade, vós tamén sodes parte da escola.

Un saúdo da dirección e das mestras.
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OBRADOIROS
Todo o que sucede na escola ten que transcender dela e estenderse ás
familias. Dentro da progamación anual estudamos a necesidade de
incorporarvos ou involucrarvos dunha maneira máis directa no traballo
que os nen@s fan na escola; é unha maneira de que a escola viva
situacións e actividades de forma conxunta. É por iso que organizamos
diferentes obradoiros, nos que precisamos da vosa axuda:
-OBRADOIRO DO GUSTO: onde probaremos diferentes sabores
(froitos do outono, froitas de verán, produtos do Nadal…)
-OBRADOIRO DE COCIÑA: amasaremos as orellas do Entroido ou o
pan.
-OBRADOIRO DE PLÁSTICA: realizaremos diferentes manualidades
(barro, pintura, maquillaxe…)
-OBRADOIRO DE NATUREZA: observaremos como medran as nosas
plantas.
DÍA DO PROTAGONISTA
Quen será o protagonista?
Cada día será un nen@ o protagonista, faremos que coincida co día do
seu aniversario.
Como podedes colaborar?
Deixándolle traer algún xoguete para compartir cos seus compañeir@s,
fotos de cando era cativo, da súa familia, das vacacións…
Tamén nos gustaría que o pai ou a nai do protagonista viñese ese día a
pasar un rato connosco, a contarnos un conto.
Para os nen@s esta é unha das actividades que maís ilusión lles fai.
Non deixedes que a perdan.
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Que é a escola infantil?
T

rátase dun centro especializado na
educación infantil, concretamente
no ciclo preescolar, que cobre a etapa
de dous a tres anos. É o primeiro paso
do sistema educativo.
Non é un lugar onde deixar aos nen@s
para que queden ben gardádos. É unha
escola infantil cuns obxectivos educativos concretos que participa dun proxecto de ensino pertencente á etapa de
infantil do colexio DIVINO SALVADOR
(de 2 a 6 anos). Este proxecto continuará despois na Educación Primaria e
na ESO.
A escola infantil ten como obxectivo
ofrecer aos nen@s afecto, estima, confianza, apoio, e un contorno axeitado
para que desenvolvan os diferentes
aspectos da súa personalidade.
Un espazo para experimentar e buscar
respostas á sua curiosidade, un lugar
para descubrir, explorar e observar
potenciando o interese cara ó seu contorno.
Pero, por riba de todo, interésanos que
os nosos alumn@s se sintan ben e gocen das actividades que lles propoñemos.
Ademais de recibir a súa primeira ensinanza, pretendemos promover o desenvolvemento dos nen@s dende todos os
ángulos: afectivos, sociais, cognitivos e
motores.
Queremos favorecer o desenvolvemento das potencialidades coas que o nen@
nace, intentando que cada nen@ estableza relacións coas educadoras e co
resto dos compañeir@s, porque cremos
que estas relacións lles axudarán a configurar a súa personalidade.
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Que facemos na escola?
A

COLEXIO DIVINO SALVADOR.

Días de festa na escola

prendemos a facer case todas as
cousas: comer sós, lavar as
mans, facer pis, dicir ola e adeus, dar
as grazas, compartir... En definitiva,
traballamos os hábitos de comportamento.

Exploramos o contorno e, para facelo,
temos que tocalo todo, escoitar, ver e
cheirar todo o que temos ao noso
arredor.
Traballamos a linguaxe. As mestras
cóntannos contos, explícannos que
facemos e como o facemos, dinnos o
nome das cousas, e así pouco a pouco
imos aprendendo a falar correctamente.
Facemos psicomotricidade todo o
tempo. Arrastrámonos e andamos a
gatiñas por todas partes, camiñamos,
saltamos, corremos polo patio, subimos e baixamos, pasámolo en grande…
Tamén traballamos a plástica con
divertidos obradoiros de pintura, barro, papeis, chegando a converternos
en grandes artistas.
Coñecemos o noso corpo, observándonos no espello, comparándonos cos
compañeiros, facendo crebacabezas.
Facemos música, escoitando os sons
que nos pon a mestra, aprendendo
divertidas cancións, e bailando sen
parar.
En todas as accións, actividades e
xogos da escola aprendemos todas as
cousas que nos fan MEDRAR.
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C

onsideramos que todas as festas e
tradicións do noso contorno teñen
unha vital importancia no desenvolvemento dos nosos pequen@s. É por iso
que en determinadas datas (Magosto,
Nadal, Entroido) a escola sofre unha pequena transformación para que poidamos
gozar con todos estes acontecementos.
FESTAS

-No Magosto, organizamos unha grande
festa de follas e probamos as ricas castañas.
-Nadal con moita ilusión. Preparamos o
noso pequeno nacemento vivente e por
suposto recibimos a visita de Papá Noel.
-O Entroido, sen dúbida a máis divertida
das festas, na que todos bailamos disfrazados.
-Festa de fin de curso, que preparamos
con moito entusiasmo.
EXCURSIÓNS
Queremos que os nosos nen@s teñan
experiencias como viaxar en autobús, ir
á granxa a recoller as follas de Outono...
Realizámolas exclusivamente para eles/
as, sen présa, cun traballo previo na
clase e un traballo posterior para revivir
e fixar o que viron e sentiron.
Para realizar estas actividades é imprescindíbel que os nen@s leven o chándal
do colexio, ademais da autorización.
Un dos nosos obxectivos é crear no
nen@ un clima de seguridade, confianza
en si mesmo, que lle vai propiciar non só
agora senón o resto da súa vida, a responsabilidade sobre os seus actos e o
sentirse capaz de enfrontarse a calquera
problema.

9

Guía informativa.

www.divinosalvador.com.

Servizos que ofrece a escola
HORARIO
O horario de secretaría é de 9:00 a 14:00 e de
15:30 a 19:30. Para os nen@s, a xornada vai
desde as 9:00 ata as 17:00 os luns, mércores e
venres e ata as 17:45 os martes e xoves. Dentro
deste horario os pais/nais escollerán entre xornada completa, media ou outra.
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Adaptación
P

ara que todas as propostas que
anteriormente citamos se poidan
levar adiante, primeiro temos que pasar o PERIODO DE ADAPTACIÓN,
quizais o obxectivo máis difícil que temos que acadar neste curso.

O horario de comedor é de 13h á 14h.

Cando un nen@ de dous anos se incorpora á escola, sofre unha separación
importantísima do seu contorno familiar. É por iso, que entre pais/nais e educadoras debémos estar moi pendentes,
para facilitarlle ao nen@s este período
de adaptación.

Debedes informarnos se algún nen@ é alérxico a
algún alimento. Para os nen@s que non son fixos,
se algún día esporadicamente queredes que quede a comer, podedes avisar antes das 10h da
mañá.

Os pais/nais tendes grande influenza
neste momento, xa que a adaptación
dos vosos pequen@s vén determinada
en gran medida pola vosa actitude ante
a separación.

Os días lectivos serán os mesmos que os que ten
o resto dos nenos dos outros niveis do colexio
(vacacións de Nadal, Semana Santa, verán ..)
COMEDOR

Todos os nen@s que comen na escola deben ter
dous mandilóns.
TRANSPORTE
É moi importante que os nen@s que utilicen este
servizo leven sempre o carné do autobús colgado
nun lugar visíbel para que non haxa ningún tipo
de confusión.
Todos os cambios que se produzan deberán ser
notificados na SECRETARÍA do colexio.
Non poderá recoller ó nen@ ningunha persoa
que nós non coñezamos sen previo aviso dos
pais/nais.
PROGRAMA CONTROL DE ESFÍNTERES
Aínda que a maior parte dos nen@s conseguen o
control de esfínteres sen pasar por un programa
de aprendizaxe organizado, consideramos que é
positivo favorecer estas adquisicións para contribuír a unha maior autonomía do nen@. É por iso
que a escola en colaboración coas familias e aproveitando o momento máis adecuado propón un
programa específico para facilitar esta aprendizaxe.
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Podedes propoñer a ida á escola dunha
maneira positiva, sen teimas nin medos, animándoos, motivándoos e falándolles do que van achar na escola:
xoguetes, contos, bicis, pinturas,
nen@s, mestr@s...
Recomendamos tamén que preparedes
xuntos, con entusiasmo e agarimo, o
mandilón, a mochila e as fotos.
Un dos nosos principais obxectivos é
conseguir a felicidade do nen@ na escola, xa que cando se sente a gusto é
cando aprende, se relaciona e crece sen
dificultades. Queremos facilitar esta
primeira etapa da súa vida na escola,
xa que este primeiro contacto vai repercutir en certa maneira na súa futura
escolaridade.
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Que deben traer os nenos e
as nenas á escola...?

Hixiene e saúde
O

s nen@s destas idades non teñen
demasiadas defensas e contáxianse facilmente, sobre tódo nos primeiros
meses. É un proceso normal.
Polo seu ben e o dos compañeir@s, se
está enfermo, deberá quedar na casa.

O

s nen@s veñen á escola a traballar
e a súa roupa debe ser cómoda e
flexíbel ( é obligatorio o uso diario do
chándal do colexio). O calzado debe ser
tamén moi cómodo.
Se aínda non controla esfínteres non te
podes esquecer de mandarlle mudas
suficientes: roupa interior e exterior,
cueiros, toalliñas e bolsas para meter a
roupa sucia.

Non poden asistir á escola nen@s que
presenten:
-Febre superior a 37º
-Infeccións na boca
-Erupcións na pel
-Parasitos intestinais
-Piollos ou lendias

A roupa debe estar toda marcada co
seu nome para evitar perdas
Non obstante: HABERÁ UN CESTO DE
OBXECTOS PERDIDOS.

No caso de que un nen@ enferme no
centro avisaremos para que sexa recollido canto antes.

Os abrigos, chaquetas, cazadoras, e
mandilóns deberán traer unha fita para
colgalos do colgadoiro.

As medicinas só se subministrarán cando sexan estrictamente necesarias
(antibióticos). Neses casos virán acompañados dunha nota na que se sinale:

Lembrade que a roupa dos nen@s non
sempre estará limpa cando veñades a
recollelos. Nós deixámoslles liberdade
de movementos.

-nome do nen@
-nome da medicina
-dosificación e hora de toma

Os nen@s poden traer xoguetes pequenos da casa. Temos unha caixa dos
segredos onde se gardarán os xoguetes
da casa.

Polo ben do nen@, en caso de dúbida
non administraremos ningún medicamento.

As merendas deben ser sas e doadas de
tomar para así favorecer unha maior
autonomía.
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