•

Quants nens i nenes hi ha a l’escola?
Aproximadament 450 alumnes. Hi ha dues classes a cada nivell, des de P3 fins a 6è.

•

Quin horari fan els nens i les nenes?
L’horari dels nens i les nenes és de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30.
Els nens i les nenes que es queden a dinar entren a les 9:00 i surten a les 16:30.
Hi ha un servei d’acollida de 8:00 a 9:00 i de 16:30 a 17:30 que es paga com una
extraescolar. El preu per una franja horària d’acollida és de 3€ si és fix i diari i si s’utilitza
mitja franja és més econòmic.
Hi ha activitats extraescolars que comencen a les 16:30 i acaben cap a les 17:30.

•

Hem de comprar llibres de text o material escolar?
No. A La Llacuna no treballem amb llibres de text i els nens i nenes no han de dur cap
mena de material per a treballar a l’escola. El que sí que necessitem són molts materials
didàctics específics, llibres de consulta, fer sortides, etc... Per això, demanem que cada
família faci una aportació anual de 200€ fraccionats en dos pagaments de 100€ (a
l’octubre i al febrer).

•

Les nenes i els nens de P3 fan període de familiarització a inici de curs?
Sí. La primera setmana de setembre venen a berenar i a jugar una tarda amb vosaltres i
les seves mestres. A partir del 14 de setembre el seu horari es completarà de manera
progressiva, sent diferent de la resta de nens i nenes de l’escola.
Per tal que aquest procés sigui el més dolç possible us recomanem que, en la mesura del
possible, compartiu els primers dies amb els vostres fills i filles, acompanyant-los i estant a
les aules amb ells i elles.

Tingueu en compte que l’adaptació és un procés llarg i personal i que no hi ha un temps
ajustat vàlid per tothom. Cada família i infant ho viurà a la seva manera tenint en compte
que és un moment de crisi, de canvi i, per tant, és un procés intens emocionalment, tant
per petits com per grans.

•

Hi haurà una reunió informativa per P3?
El mes de juny farem una reunió específica per aquelles famílies amb fills o filles a P3. Us
ho explicarem tot i ens podreu preguntar el que vulgueu.

•

Les nenes i els nens petits fan migdiada?
Sí, els infants de P3 tenen una bona estona per fer la migdiada o descansar en el seu llitet.

•

Els bessos a l’escola: junts o separats?
Tenim com a criteri separar els bessons a l’hora de fer els grups. Creiem que els
proporcionem un espai propi i singular a l’escola. Així mateix, sobretot a P3, acostumem a
compartir molts moments plegats entre els dos grups.

•

Bolquers i xumets?
Som conscients que cada infant té un ritme de desenvolupament, però necessitem que els
nens i nenes arribin a l’escola sense bolquer i sense xumet.

•

I quan acaben 6è què passa?
Aquest curs, tots els nens i nenes de l’escola tenen garantida una plaça en un institut del
barri. Els instituts adscrits són: Quatre Cantons, Icària i 22@.

•

Es fan colònies?
Sí. Les entenem com una activitat essencial d’escola i és important que els nens i nenes hi
participin. Els infants de P5, 2n, 4t i 6è van de colònies. Els més petits passen una nit fora
de casa, els de 2n i 4rt dues i els més grans tres. El fet d’anar de colònies es treballa amb
els nens i nenes a classe per tal que aquesta sigui una activitat significativa pel grup.

•

Quan introduïu l’anglès?
La llengua vehicular de l’escola és el català. Així mateix respectem la diversitat lingüística
dels infants i l’acollim fent-la present com, per exemple, cantant alguna cançó o explicant
contes en castellà, en anglès o en altres llengües, si és el cas. A partir de P5 assegurem
estones setmanals d’ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera de manera oral,
lúdica i globalitzada (com fem amb totes les altres àrees). Sabem que fer-ho abans
d’aquesta edat no es tradueix en un major coneixement de la llengua a menys que sigui
en un entorn d’immersió lingüística en anglès, que no és el cas de l’escola.

•

Com utilitzeu les noves tecnologies?
Vivim envoltats de tecnologia i l’escola no pot donar l’esquena a aquesta realitat però
aquest aprenentatge també es realitza de manera globalitzada. Entenem que els
dispositius que utilitzem estan al servei de les necessitats dels infants i els adults de
l’escola. Fem servir portàtils, projectors o altres aparells cada cop que els necessitem per
alguna raó i és així com al llarg de l’escolarització aprenem a utilitzar-los.

•

Què mengen les nenes i els nens que es queden a dinar?
Menjar de proximitat i de temporada. L’empresa Ziga Zaga, que porta el menjador de
l’escola juntament amb l’AFA, ha fet una aposta pel menjar més ecològic possible, per
evitar fregits i per treballar amb aliments que es troben a zones properes a Barcelona.
A l’escola hi ha cuina pròpia. El preu d’un menú esporàdic és de 6,96€ i si és diari el preu
és de 6,33 €.

•

Aprenem a nedar
Els alumnes de 1r van una tarda a la setmana durant tot el curs a la piscina de Can Felipa
dins l’horari d’escola. L’activitat és gratuïta gràcies al programa “Ja nedo” de l’Ajuntament
de Barcelona. Els últims anys també ho hem fet amb els grups de 6è, els quals van una
tarda a la setmana durant un trimestre.

•

Oferta de places
L’escola oferta 44 places per P-3, 4 d’elles reservades per infants amb NESE que si no
s’omplen passen a ser ordinàries. De les vacants preveiem que se n’ocuparan unes 14 amb
infants que tenen germans/es al centre.
En aquests moments no hi ha vacants per als altres cursos.

•

Quantes preinscripcions heu tingut els darrers cursos?
Normalment l’escola rep al voltant d’unes 60 sol·licituds. Així mateix, acostumen a entrar
les criatures que tenen 30 o més punts de barem.

