Novetats
Escola Pia Sant Antoni

Pròxims
esdeveniments
El 13 de setembre comencem
les classes.
Així i tot per Infantil, recordeu
que l'entrada es diferent i que
comencen el dia 13 venint a la
tarda per anar passant
esglaonadament a l'entrada
normal diària.

Les i els de P3
han fet el seu
Itinerari
d'Aprenentatge
: ENS FEM
GRANS...
Els nostres alumnes de P3 han realitzat el seu
primer Itinerari d'Aprenentatge dins el Projecte

Recordatori
A la pàgina web de
l'escola, ja teniu la
informació dels llibres,
els materials i la roba
per curs!
Totes les compres es
fan en línia!

SUMMEM.
Centrat en la Descoberta d’un mateix i els
altres i en la Descoberta de l’entorn i
treballant des de diferents contes i cançons, les
nostres nenes i els nostres nens descobreixen
els canvis que han tingut d'ençà que van néixer
fins a arribar a l'escola.
Algunes maneres d'apreciar els canvis són
jugant com trobar la seva imatge de nadó entre
les de tota la classe o portant fotos de la
família...
Mireu el vídeo per descobrir-ho.

Com es
dóna un
biberó?
CFGS Educació Infantil
Els nadons necessiten una bona alimentació i
molt d’afecte: dues coses que podem fer
mentre li donem el biberó. Hi ha molts tipus de
llet preparada.
Renteu-vos les mans cada vegada que
prepareu el biberó i li doneu al nadó.
Per reduir la quantitat d’aire que s’empassa
el

nadó,

feu

servir

biberons

amb

recobriments de plàstic.
Feu bullir les tetines noves durant 5 minuts
abans d’usar-les per primer cop.
Netegeu les tetines i els biberons usats amb
aigua calenta i sabó. Esbandiu-los ben bé.
Feu fer el rotet al nadó després d’haver
donat entre 15 i 30 g de llet de biberó, i quan
ja hagi acabat del tot.
Podeu fer fer

el rotet assegut mentre li

aguanteu la barbeta, estirat de bocaterrosa
a la falda, o amb l’estómac contra la seva
espatlla.
Podeu veure el nostre
vídeo amb el QR.

Vols rebre les novetats mensualment, escriu a: comunicacioepsa@santantoni.epiaedu.cat
santantoni.escolapia.cat
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