 ENTRADES I SORTIDES
- L’entrada a l’escola és a les 9:00h. del matí i a les 15:00 de la tarda. A les 9:05
min. i a les 15:05 min. es tancaran les portes de l’escola.
- L’ entrada dels nens/es de P3 es realitzarà per la porta de la seva aula, els
nens/es de P4 i P5 per la porta del davant.
- Les mestres recolliran i acompanyaran els alumnes en aquesta entrada.
- Es demana PUNTUALITAT i que els pares no entrin a l’escola, els nens s’han
d’acostumar a fer-ho en grup.
- A 2/4 de 5 (4:30h)de la tarda, no es poden quedar al pati de l’escola.
 COMUNICACIONS
-

Cada nen tindrà el seu “Quadern viatger”, que ha de portar cada dia a la
bosseta. És l’eina de comunicació entre pares/mestres. Qualsevol comunicat,
sortida... ho trobareu anotat al quadern. Igualment, vosaltres podreu anotar
qualsevol comentari, encàrrec que ens vulgueu transmetre. Us agrairíem que
signéssiu cada nota un cop l’hàgiu llegit.

-

Les absències s’han de justificar al quadern viatger.

 ROBA I ACCESSORIS
-

Tots els nens /es han de dur una bata marcada amb el seu nom. Pot ser de
qualsevol tipus i color, és important que es cordi al davant i dugui una beta per
penjar-la. Cal venir a l’escola amb la bata neta i posada.

-

Per facilitar l’autonomia personal dels nens/es a l’hora d’anar al lavabo cal que
portin roba còmode, sense tirants ni cinturons.

-

No cal que porteu cap muda de recanvi, a l’escola ja en tenim. Cal retornar les
mudes utilitzades un cop netes el més aviat possible.

-

Al començament de P3 l’escola us donarà una bosseta de roba que es farà

servir per portar l’esmorzar i el quadern viatger. Haureu de marcar-la amb el

-

nom del vostre fill/a. No utilitzarem motxilles
A P-3, P-4 i P-5 és convenient que les jaquetes i la roba d’abric es pugui penjar

-

bé, cal que tingui una beta llarga i que estigui marcada amb el nom.
El dia de psicomotricitat cal que portin un xandall de qualsevol tipus i sabatilles

-

esportives, cordades amb velcro, sense oblidar la bata.
Els nens/es no poden portar joguines a l’escola.

-

 MEDICAMENTS
- Sempre que sigui possible, és preferible que els medicaments es donin a casa.
- Qualsevol medicament que s’hagi d’administrar ha d’anar acompanyat de la
seva recepta mèdica i autorització dels pares.
- A la capsa cal anotar: nom del nen/a, dosi i horari.
 MENJARS
-

Cada dia al matí cal que tots els nens/es portin un petit esmorzar (un petit
entrepà, fruita, dins d’un “tupper”... i no sucs ni menjars envasats).

-

El servei de menjador informa als pares diàriament amb unes llistes de com ha
anat el dinar, que trobareu penjades al suro de l’entrada.

-

A la tarda no han de dur berenar.

-

Celebrarem els aniversaris a l’hora d’esmorzar, si voleu, podeu portar galetes
(comprades).
No s’ha de dur begudes, ni regals individuals, ni cap tipus de llaminadura.

-

A l’escola no es donaran invitacions d’aniversaris.

• Us demanem la vostra col·laboració tot respectant aquestes normes, per facilitar
el bon funcionament de l’escola.
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