INFANTIL

PAUTES ORGANITZATIVES I DE FUNCIONAMENT
Els adjuntem una sèrie de normes i recomanacions que contribuiran al bon funcionament
d’aquest nou curs escolar:

1.- HORARI:

MATÍ:
TARDA:

de 9.00 h a 12.45 h.
de 15.00 h a 16.45 h.

El proper 7 de setembre, de 10 a 12 hores, els alumnes de P3 podran fer
la seva primera visita a l’aula per conèixer la seva tutora, la seva classe i
s’aprofitarà per portar el material (got, bata de pintura, got per treballar amb el
projecte EntusiasMAT, tovalloletes, mocadors, roba de recanvi, llençol i una foto
del nen/a mida mig foli)
Durant la primera setmana (del 12 al 14 de setembre), els nens/es de P3
realitzaran un horari d’adaptació de 9 h a 12.45 h (menjador: 14.30 h).
Únicament el dia 12 entraran a les 10 hores.
Els recordem que a les hores de sortida:
- Les famílies dels alumnes de P3 hauran de pujar a les classes a recollir els
seus fills/filles ( una persona per alumne/a).
- Les famílies dels alumnes de P4 i P5 podran recollir als seus fills/es al pati
de sorra. En cas de pluja, la recollida es farà al porxo.
La porta d’accés a Educació Infantil és al carrer Miquel Servet.

2.- PUNTUALITAT: Preguem la màxima puntualitat tant en entrar com en sortir

del Col·legi. Els nens/es que no hagin estat recollits a les 12.55 h o a les 16.55 h,
els hauran de passar a buscar a consergeria.
D’altra banda, els alumnes que hagin d’absentar-se del Col·legi per alguna causa
justificada, hauran d’adequar la seva entrada o sortida a l’hora de l’esbarjo (de
10.30 h a 11 h), per tal de no interrompre les classes. En aquests casos, entraran
per la porta principal i esperaran que una persona del Col·legi els acompanyi a
l’aula. Això s’haurà de notificar prèviament a la professora mitjançant una nota
escrita a l’agenda.

3.- EQUIPAMENT ESCOLAR: Tots els alumnes han de portar la bata posada

cada dia(matí i tarda). La bata haurà de portar el nom de l’alumne/a brodat i una
veta per poder-la penjar. A més, han de portar l’ uniforme del col·legi.
Bambes: color blanc, blau o negre
Sabates: color blau o negre
Mitjons blancs, blaus, negres o vermells
NO ES PODEN PORTAR SANDÀLIES

4.- NOMS: Els recordem que tota la roba, les bambes, les sabates i la motxilla

han d’anar marcats amb el nom i primer cognom de l’alumne/a. A més, les
jaquetes i els anoracs han de portar una cinta per poder-los penjar.

5.- ESMORZAR: El portaran dins la motxilla del col·legi a dins d’una carmanyola

(tupper). També hi posaran un tovalló de paper cada dia (molt important). En cap
cas portaran begudes, material escolar, joguines, ni llaminadures al Col·legi.
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El divendres és el dia de la fruita per la qual cosa recomanem portar una peça de
fruita (pelada i tallada)

6.- DAVANTAL DE MENJADOR: Els nens/es que es quedin a dinar al col·legi
cada dilluns han de portar el davantal a la motxilla del col·legi. Per motius
d’higiene, el tornarem el dimecres i el dijous l’han de tornar a portar net, per la
qual cosa els recomanem que en tinguin dos.

7.- MEDICAMENTS: Només es donaran al menjador, als alumnes que es quedin
a dinar al Col·legi. Cal portar RECEPTA DEL METGE i L’AUTORITZACIÓ
SIGNADA PER A LA SEVA ADMINISTRACIÓ.
Els medicaments s’administraran únicament per via oral, i a la capsa o al
sobre hi ha de constar:
- el nom complet de l’alumne/a
- la dosi que ha de prendre
- i si se l’ha de prendre abans o després de dinar

8.- MÚTUA: Quan els alumnes es facin mal en horari escolar, s’avisarà en aquell
moment a les famílies per tal que els portin a la mútua per ser atesos.

9.- ENTREVISTES AMB LES PROFESSORES: Per concertar qualsevol
entrevista amb una professora caldrà fer una nota a l’agenda per sol·licitar-la, i a
ser possible en l’horari que cadascuna té reservat per rebre’ls ( Guia escolar).

10.- AGENDA ESCOLAR: L’agenda escolar serà la via de comunicació família

–professores. Els nens/es l’han de dur cada dia dins la motxilla. En el cas que la
família vulgui comunicar alguna cosa puntual, el nen/a haurà de dur-la a
la mà quan entri al col·legi.
És important que les famílies facin una revisió diària de l’agenda per si la
professora hagués escrit alguna comunicació.
NO ES PODEN ARRENCAR FULLS DE L’AGENDA NI POSAR ADHESIUS.
Els recordem que les professores mai els podran atendre degudament mentre
estiguin amb els nens/es.

11.- CARPETA ESCOLAR: La carpeta del col·legi s’utilitzarà per a les

informacions i circulars que s’enviïn des de l’escola. Per aquest motiu s’ha de
retornar al col·legi el dia següent de rebre les circulars. US RECOMANEM QUE LA
FOLREU
12.- PSICOMOTRICITAT I DESCOBERTA D’UN MATEIX (MOTRICITAT)
Recordem que és molt important que tot l’equip (bambes incloses) porti el nom
del nen/a a qui pertany.
Els nens/es amb cabell llarg l’hauran de dur recollit.

13.- SORTIDES EXTRAESCOLARS: Les sortides extraescolars que es
realitzaran a Educació Infantil venen determinades a la Guia Escolar. Recordem
que són una activitat complementària de classe, per la qual cosa es compta amb
la participació de tots els alumnes.
Per aquest motiu, hauran de signar i entregar a la tutora, el més aviat possible, el
full d’autorització paterna per a les sortides que trobaran al final del dossier.
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14.- AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DELS ALUMNES:

Es molt important omplir el document amb el nom, cognoms i DNI de totes les
persones que estan autoritzades a recollir el vostre fill/a. Només s’entregaran els
alumnes a les persones que estiguin incloses en aquest document.
En cas que algun germà (menor) hagi de venir a buscar un alumne també serà
necessari que empleneu el document corresponent.

15.- ANIVERSARIS:

El dia del seu aniversari, els alumnes s’emportaran la corona que se li farà a la
classe.
Els notifiquem, també, que dins la classe no es reparteixen invitacions per a festes
d’aniversari.

16- JOGUINES: No es poden portar joguines a classe si no és per indicació de
les professores, que podran demanar diversos objectes per realitzar activitats
puntuals.

17.- MUDA: Els alumnes de P4 i P5 han de portar una muda completa a dins de

la motxilla. En el cas de P3 l’han de portar el dia 7 de setembre a dins d’una
bossa de roba per penjar.

18.- MATERIAL: Cada alumne portarà un paquet de tovalloletes humides i
una capsa de mocadors de papers.

Està en la voluntat de tots aconseguir i contribuir a mantenir un bon
funcionament i organització del curs.
Moltes gràcies

Sant Adrià de Besòs, 6 de setembre de 2018

EQUIP DE PROFESSORS/ES D’EDUCACIÓ INFANTIL
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