
 

  

 

Benvolgudes famílies: 

A continuació us detallem algunes informacions del vostre interès: 

OBJECTES PERDUTS 

Els objectes perduts els acostumem a desar en el lavabo que hi ha en el 

vestíbul de petits, al costat del quarto de la neteja. Us demanem que, si mai 

entreu per recuperar algun jersei, jaqueta, carmanyola..., col·laboreu en l'ordre i 

en l'endreça de tot el que allà s'hi guarda. 

Del 19 al 23 de febrer farem una exposició d'objectes perduts en el 

vestíbul de petits a fi de buidar el que s'ha anat acumulant durant aquests 

mesos de curs. Agrairíem que passéssiu en algun moment per poder rescatar 

allò que sigui vostre. A partir de la setmana següent, i durant unes quantes 

setmanes més, farem el mateix en l'horari del pati obert dels divendres.  

Aprofitem l'avinentesa per recordar-vos la importància que té que els objectes 

personals dels vostres fills o filles estiguin clarament identificats amb el 

nom escrit en un lloc ben visible. 

PATI OBERT DELS DIVENDRES 

El pati obert és una estona de coneixença i intercanvi entre les famílies i 

una manera de compartir l’escola amb els vostres fills i filles. 

El pati és un espai amb unes normes de funcionament específiques que 

l'equip de mestres treballem a diari amb els vostres fills i filles i, per educar en 

uns bons hàbits i de manera coherent, aquestes han de ser les mateixes 

en qualsevol moment del dia i independentment de l'activitat que s'hi 

desenvolupi: en horari lectiu, durant l'estona del menjador, mentre hi ha 

activitats esportives i també durant l'estona de pati obert dels divendres. 

Un cop més, us demanem que, a més de gaudir de l'estada, mantingueu 

l'atenció al joc i a la relació que estableixen els vostres fills i filles amb 

altres nens i nenes, amb els materials i amb els espais i recordeu-los les 

normes si és que ho necessiten en algun moment. Les trobareu penjades al 

pati, a l'abast de tothom. 

Rebeu una salutació, 

L'equip de mestres de l'escola Montserrat Solà 

Mataró, 15 de febrer de 2018 


