Istituto Comprensivo Como Centro Città ICCC
Scuole dell’infanzia– Principali informazioni
Scuola
Shkollë
Adresa Titulli
Tel / Fax
Posta elektronike e
mbaruar

Infanzia “G. Rodari”
Via Zezio
Tel. 031/304950, Fax 031/304950
infanzia.zezio@iccomocentro.edu.it

Infanzia “G. Garibaldi”
via Briantea
Tel. 031306422 – Fax. 031306422
infanzia.briantea@iccomocentro.edu.it

Infanzia “A. Sant’Elia”
Via Alciato, 15
Tel. 031265539
infanzia.alciato@iccomocentro.edu.it

* La Scuola dell’infanzia Sant’Elia è situata in via
Alciato 15, attualmente però, essendo in fase di
ristrutturazione, è ospitata dalla scuola primaria
Severino Gobbi di via Viganò
* Kopshti Sant'Elia ndodhet në via Alciato 15, por
aktualisht, duke u rinovuar, ai pritet nga shkolla
fillore Severino Gobbi në via Viganò

Responsabile di plesso Anna Dell’Oca
Kreu i pleksusit
dalle ore 7:45 alle ore 16:00
La scuola è aperta
* Fornisce il servizio di prolungamento d’orario
Shkolla është e hapur

fino alle 18:00 per i genitori che ne fanno richiesta.
(temporaneamente sospeso causa COVID)
* Ofron shërbimin e zgjatjes së kohës deri në orën
18:00 për prindërit që e kërkojnë atë. (pezulluar
përkohësisht për shkak të COVID)

Entrata
Hyrja

dalle ore 7:45 alle ore 8:40 (primo ingresso)
dalle ore 8:40 alle ore 9:10 (chiusura ingresso)
dalle ore 9:10 alle ore 9:30 (secondo ingresso
nga 7:45 në 8:40 në mëngjes (hyrja e parë)
nga 8:40 në 9:10 në mëngjes (hyrja mbyllet)
nga ora 9:10 deri në 9:30 (hyrja e dytë)

Marcella La Ventura

Patrizia De Vivo

dalle ore 8:00 alle ore 16:00

dalle ore 8:00 alle ore 16:00

* Fornisce il servizio di prolungamento d’orario fino
alle ore 18:00 per i genitori che ne fanno richiesta.
(temporaneamente sospeso causa COVID)

nga ora 8:00 deri në 16:00

nga ora 8:00 deri në 16:00
* Ofron shërbimin e zgjatjes së kohës deri në orën
18:00 për prindërit që e kërkojnë atë. (pezulluar
përkohësisht për shkak të COVID).

dalle ore 8:00 alle ore 8:40 (primo ingresso)
dalle ore 8:00 alle ore 9:15
dalle ore 8:40 alle ore 9:10 (chiusura ingresso)
dalle ore 9:10 alle ore 9:30 (secondo ingresso nga ora 8:00 deri në 9:15
nga ora 8:00 deri në 8:40 (hyrja e parë) nga
8:40 në 9:10 në mëngjes (hyrja mbyllet) nga
ora 9:10 deri në 9:30 (hyrja e dytë)
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Uscita
Dalja

dalle ore 11:45 alle ore 12:00 (uscita per chi
non usufruisce del servizio mensa)
dalle ore 13:30 alle ore 14:00 (prima uscita
pomeridiana)
dalle ore 15:40 alle ore 16:00 (uscita)
nga ora 11:45 deri në 12:00 (dalja për ata që
nuk përdorin shërbimin e mensës)
nga 1.30 pasdite deri në 2.00 pasdite (dalja e
parë pasdite)
nga ora 15:40 deri në 16:00 (dalja)
*dalle ore 16:00 alle ore 18:00
(prolungamento orario)

dalle ore 11:45 alle ore 12:00 (uscita per chi
non usufruisce del servizio mensa)
dalle ore 13:30 alle ore 14:00 (prima uscita
pomeridiana)
dalle ore 15:30 alle ore 16:00 (uscita)
* dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (prolungamento
orario)

nga ora 11:45 deri në 12:00 (dalja për ata që nuk
përdorin shërbimin e mensës)
nga 1.30 pasdite deri në 2.00 pasdite (dalja e parë
pasdite)
nga ora 15:30 deri në 16:00 (dalja)
* nga ora 16:00 deri në 18:00 (zgjatja e kohës)

dalle ore 11:30 alle ore 11:45 (uscita per chi
non fruisce del servizio mensa)
dalle ore 13:30 alle ore 13:45 (prima uscita
pomeridiana)
dalle ore 15:30 alle ore 16:00 (uscita)
nga ora 11:30 deri në 11:45 (dalja për ata që
nuk përdorin shërbimin e mensës)
nga 1.30 pasdite në 1.45 pasdite (dalja e parë
pasdite)
nga ora 15:30 deri në 16:00 (dalja)

* nga ora 16:00 deri në 18:00 (zgjatja e kohës)

Mensa
Mensë

E’ attivo il servizio mensa con cucina interna,
gestito dal comune, dalle 12:00 alle 12:45 con
pagamento mensile. Il pranzo è preparato
direttamente a scuola dal personale
comunale. I bambini, durante il pranzo, sono
seguiti dalle rispettive insegnanti di sezione.

E’ attivo il servizio mensa con cucina interna,
gestito dal comune, dalle ore 12:00 alle ore
12:45 con pagamento mensile. Il pranzo è
preparato direttamente a scuola dal personale
comunale. I bambini, durante il pranzo, sono
seguiti dalle rispettive insegnanti di sezione.

Shërbimi i mensës me kuzhinë të brendshme,
i menaxhuar nga komuna, është aktiv nga ora
12:00 deri në 12:45 me pagesë mujore. Dreka
përgatitet direkt në shkollë nga personeli i
komunës. Gjatë drekës, fëmijët mbikëqyren
nga mësuesit e tyre të seksioneve përkatëse.

Shërbimi i mensës me kuzhinë të brendshme, i
menaxhuar nga komuna, është aktiv nga ora
12:00 deri në 12:45 me pagesë mujore. Dreka
përgatitet direkt në shkollë nga personeli i
komunës. Gjatë drekës, fëmijët mbikëqyren
nga mësuesit e tyre të seksioneve përkatëse.

La scuola di via Zezio ospita sei sezioni
Altre info
Me shume informacion speculari suddivise per età omogenea.

L’orario di servizio delle docenti è di 25 ore
settimanali, strutturato su due turni:

La scuola di Via Briantea ospita 6 sezioni,
suddivise per età omogenea.
Shkolla e Via Briantea ka 6 seksione, të ndara
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E’ attivo il servizio mensa, gestito dal
comune, dalle 12.15 alle 13.00 con
pagamento mensile. I bambini, durante il
pranzo, sono seguiti dalle rispettive
insegnanti di sezione.
Shërbimi i mensës, i menaxhuar nga komuna,
është aktiv nga ora 12.15 deri në orën 13.00
me pagesë mujore. Gjatë drekës, fëmijët
mbikëqyren nga mësuesit e tyre të
seksioneve përkatëse.

La scuola ospita quattro sezioni.
Shkolla ka katër seksione.

antimeridiano e pomeridiano.

sipas moshës homogjene.

Shkolla në via Zezio strehon gjashtë seksione
pasqyre të ndara sipas moshës homogjene.
Orët e mësimit janë 25 orë në javë, të
strukturuara në dy ndërrime: në mëngjes dhe
pasdite.

Progetti
Projektet

La progettualità è realizzata in parte
autonomamente dalle docenti, in parte grazie
alla collaborazione, sostenuta con il
contributo volontario delle famiglie, di esperti
esterni.
Planifikimi kryhet pjesërisht në mënyrë të
pavarur nga mësuesit, pjesërisht falë
bashkëpunimit, mbështetur me kontributin
vullnetar të familjeve, të ekspertëve të
jashtëm.
Viene dedicata particolare attenzione,
attraverso un percorso strutturato sui 3 anni,
allo sviluppo psicomotorio per i 3 anni, allo
sviluppo espressivo per i 4 anni, allo sviluppo
logico-linguistico per i 5 anni.
Vëmendje e veçantë i kushtohet, përmes një
kursi të strukturuar mbi 3 vjet, zhvillimit
psikomotor për 3 vjet, zhvillimit ekspresiv për
4 vjet, zhvillimit logjik-gjuhësor për 5 vjet.
PSICOMOTRICITA’(anni 3)
PERCORSO ESPRESSIVO (anni 4)
PERCORSO LOGICO-LINGUISTICO (anni 5)
INGLESE MADRELINGUA (anni 5)
UN MONDO DI SUONI (anni 3,4,5)

La progettazione della scuola è realizzata in
parte dalle docenti, in parte da esperti esterni
la cui collaborazione è sostenuta attraverso il
contributo volontario versato dalle famiglie.
Planifikimi i shkollës kryhet pjesërisht nga
mësuesit, pjesërisht nga ekspertë të jashtëm,
bashkëpunimi i të cilëve mbështetet përmes
kontributit vullnetar të paguar nga familjet.
Le docenti portano avanti un percorso che
passa attraverso la psicomotricità, dedicata
specificamente ai 3 anni, il laboratorio
espressivo, dedicato ai 4 anni, e infine lo
sviluppo delle competenze logico-linguistiche
per i 5 anni.
Mësuesit vazhdojnë një rrugë që kalon përmes
aftësive psikomotorike, posaçërisht kushtuar 3
viteve, laboratorit shprehës, kushtuar 4 viteve,
dhe së fundmi zhvillimit të aftësive logjikegjuhësore për 5 vitet.
PSICOMOTRICITA’(anni 3)
ACCOGLIENZA (anni 3)
PERCORSO TEATRALE/PSICOMOTORIO (anni
4,5)
INGLESE MADRELINGUA (anni 4,5)
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I bambini apprendono in contesti educativi
ricchi di esperienze e di percorsi concreti,
entro cui ognuno impara a comunicare ed
esprimersi usando tutti i linguaggi. Per
questo la scuola ricerca ed organizza percorsi
di qualità anche con aiuto di esperti.
Fëmijët mësojnë në kontekste arsimore të
pasura me përvoja dhe rrugë konkrete,
brenda të cilave të gjithë mësojnë të
komunikojnë dhe të shprehen duke përdorur
të gjitha gjuhët. Për këtë arsye shkolla
hulumton dhe organizon kurse cilësore edhe
me ndihmën e ekspertëve.
PROGETTO ACCOGLIENZA (anni 3,4,5): rivolto
a tutti i bambini della scuola per far vivere
serenamente l’inserimento, l’accoglienza con
gradualità nel rispetto dei ritmi individuali.
PROJEKTI I MIRE SE VINI (3, 4, 5 vjet): synon
të gjithë fëmijët e shkollës për t'i lejuar ata të
përjetojnë integrimin e tyre dhe të
mirëpriten gradualisht, duke respektuar
ritmet individuale.
PROGETTO PSICOMOTRICITA’ (anni 3,4,5):
percorso psicomotorio, percettivo e

TEATRO (anni 4)
MULTISPORT (anni 5)
ORTO A SCUOLA (anni 3,4,5)
RI-BELLI IN EVOLUZIONE (anni 3,4,5)
ATTIVITA’ ALTERNATIVA(anni 3,4,5)
NOI SIAMO IL FUTURO (anni 3,4,5)
CONOSCO ARTE E CULTURA NELLA MIA CITTA’
(anni 4, 5)
EDITORIANDO / RELAZIONANDO (anni 3,4,5)
IO LEGGO PERCHE’ (anni 3,4,5)
PSIKOMOTRIKITETI (3 vjet)
RRUGA SHPREHëse (4 vjet)
RRUGA LOGJIKO-GJUHUSORE (5 vjet)
Gjuha e Nënës Angleze (5 vjet)
BOT E Z SRAVE (3,4,5 vjet)
TEATRI (4 vjet)
MULTISPORT (5 vjet)
Kopsht në shkollë (3,4,5 vjet)
RI-BUKURA N EV EVOLUCION (3,4,5 vjet)
AKTIVITETI ALTERNATIV (3,4,5 vjet)
Ne jemi të ardhmen (3,4,5 vjet)
E DI ARTIN DHE KULTURN N CITY QYTETIN TIM
(4, 5 vjet)
Redaktimi / RAPORTIMI (3,4,5 vjet)
LEXO PSE (3,4,5 vjet)

APERTURA AL TERRITORIO, IMPARO A
CONOSCERE LA MIA CITTA’ (anni 4,5)
PERCORSO MUSICALE (anni 3,4,5)
OSSERVO, PROGETTO E COSTRUISCO (anni
3,4,5)
APERTURA ALLE FAMIGLIE (anni 3,4,5)
PSIKOMOTRIKITETI (3 vjet)
MIRE SE VINI (3 vjet)
Rruga e teatrit / psikomotorit (4,5 vjet)
Gjuha e nënës angleze (4.5 vjet)
HAPJA N TO TERRITOR, M LESUAR T TO DI
QYTETIN TIM (4.5 vjet)
Rruga MUZIKORE (3,4,5 vjet)
Vëzhgoj, projektoj dhe ndërtoj (3,4,5 vjet)
HAPUR N F FAMILJE (3,4,5 vjet)

espressivo.
PROJEKTI PSIKOMOTRIKITET (3,4,5 vjet):
rruga psikomotore, perceptuese dhe
ekspresive.
PROGETTO INGLESE (anni 5): avvicinamento
ludico alla lingua inglese con esperto
madrelingua.
PROJEKTI ANGLISHT (5 vjet): qasje e gjallë
ndaj gjuhës angleze me një ekspert të folësit
vendas.
PROGETTO L2 (anni 3,4,5): rivolto ai bambini
della scuola che necessitano di un primo
approccio alla lingua italiana. Ha come
obiettivo quello di sviluppare la capacità
d’ascolto, comprensione e produzione
dell’italiano orale per comunicare nelle
situazioni della vita quotidiana.
PROJEKTI L2 (3,4,5 vjet): u drejtohet fëmijëve
të shkollës që kanë nevojë për një qasje të
parë në gjuhën italiane. Qëllimi i tij është të
zhvillojë aftësinë për të dëgjuar, kuptuar dhe
prodhuar italisht me gojë për të komunikuar
në situata të përditshme.
PROGETTO CONTINUITA’ (anni 3,4,5):
finalizzato a garantire con serenità il
passaggio tra i vari ordini di scuola.
PROJEKTI VAZHDIMI (3,4,5 vjet): synon të
sigurojë tranzicionin midis niveleve të
ndryshme të shkollës me qetësi.
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Ps : A causa delle norme del Governo Italiano anti contagio Covid-19 per quest'anno scolastico 2020/21 il servizio di pre-scuola e post-scuola sono temporaneamente
sospesi.
Gli orari di ingresso e uscita sono stati suddivisi in fasce orarie in base all'età dei bambini in maniera da evitare assembramenti davanti alla scuola.
Pertanto ogni plesso ha degli orari specifici non indicati nelle nostre tabelle.
Ci auguriamo che il prossimo anno scolastico si possa tornare alla normalità.

Ps: Për shkak të rregulloreve anti-ngjitëse Covid-19 të Qeverisë Italiane për vitin shkollor 2020/21, shërbimi parashkollor dhe pas shkollor janë pezulluar përkohësisht.
Koha e hyrjes dhe e daljes është ndarë në hapësira kohore bazuar në moshën e fëmijëve në mënyrë që të shmangen turmat para shkollës.
Prandaj secili kompleks ka kohë specifike që nuk tregohet në tabelat tona.
Shpresojmë që vitin e ardhshëm shkollor të mund të kthehemi në normalitet.
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