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Visites	i	preinscripció	
 

El període de preinscripció del curs escolar 2019-2020, ja està obert!!! 

Aquest és un període en el que les famílies veniu a conèixer la nostra llar d’infants mitjançant 
visites personalitzades. El període de preinscripció comprèn tot el segon trimestre (després de 
les vacances de Nadal i posterior a Setmana Santa). Per concertar una visita podeu fer-ho 
mitjançant el telèfon de l’escola (934316889), mitjançant el correu electrònic  
(elniero@elniero.cat) o tot passant per l’escola (Carretera de la Bordeta, 86). 

En aquesta visita, us farem arribar el nostre projecte educatiu de centre, un document on 
queden reflectits els nostres trets d’identitat, els nostres principis pedagògics, els principis 
organitzatius i el projecte lingüístic de l’escola. Per nosaltres, un punt clau és l’educació en 
valors, molt important per al desenvolupament dels infants: el respecte, la tolerància i la 
convivència són alguns dels valors fonamentals que els transmetem. Hem de ser conscients que 
la llar d’infants és un dels seus primers contactes amb la comunitat educativa, per aquest motiu, 
creiem que els valors han d’estar molt presents en el dia a dia dels infants.  Després d’haver 
conversat i haver resolt dubtes, realitzem la visita a les instal·lacions.  

Els hàbits i les rutines en aquesta primera etapa són fonamentals en aquesta etapa, els dona 
seguretat i autonomia en el dia a dia. Entre tots treballem per tal que aquests siguin els mateixos 
tant a l’escola com a casa. 

Al ser una escola privada, no està sotmesa a les normes de matriculació de les escoles 
municipals, per aquest motiu el nostre criteri de prioritats és: 

• Infants amb necessitats educatives especials. 
• Família de les mestres d’escola. 
• Germans o germanes d’antigues famílies de l’escola. 
• Les famílies que pare o mare són ex alumnes de l’escola. 
• Les famílies que es van quedar en llista d’espera l’any anterior. 

Un cop feta la visita personalitzada, les famílies interessades es posen en contacte amb l’escola 
per tal de formalitzar la preinscripció. Aquest procés significa que la família està d’acord i 
comparteix el nostre projecte educatiu. Per això, demanem el compromís d’assistència un cop 
sol·licitada la plaça per tal que la família no es desdigui. Així mateix, l’escola es compromet a 
garantir la plaça durant tota l’escolarització. 
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Adaptació	
 
Per un infant, anar a l’escola suposa un canvi molt important: surt d’un lloc conegut i 
protegit, on es relaciona amb les persones que ha establert els primers vincles, i a les 
quals està aferrat, per entrar en una situació completament desconeguda. 
 
És un procés personalitzat per a cada família i per cada infant. No hi ha un únic 
procediment. Considerem que cada infant és diferent i les necessitats de cadascú també, 
per aquest motiu no volem establir un únic camí a seguir.  
 
El més important és el benestar del nen, la tranquil·litat i la confiança per part dels pares 
és fonamental en aquest període. 
 
L’adaptació es farà de forma progressiva on el temps d’estada dels primers dies ens el 
marcarà el nen o la nena. A l’hora de la recollida, la mestra informa a la família de com 
ha anat el dia i entre tots decidim què és el que farà al dia següent, fins a arribar el 
moment que realitzi l’horari corresponent.  
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