PUNTS A COL·LABORAR (NORMATIVA)
EDUCACIÓ INFANTIL - P3
• Tots i totes els/les alumnes d’educació infantil volem RESPECTAR-NOS els uns els altres,
APRENDRE A CONVIURE i SABER COMPARTIR.
• És molt important L’ASSISTÈNCIA REGULAR a l’escola. Ens ajuda a ajustar-nos a l’horari de
classe i a aprendre els processos i rutines diàries, facilitant-nos l’organització dels nostres
esquemes mentals.
•

Ens heu d’ajudar a ser PUNTUALS. Els horaris d’entrada i recollida són:
MATÍ
ENTRADA: de 8:55h fins les 9h
SORTIDA: de 12:55h fins les 13h

TARDA
ENTRADA: de 14:55h fins les 15h
SORTIDA: de 16:55h fins les 17h

• Pel bon funcionament de les ENTRADES I SORTIDES , els adults no heu d’entrar a l’aula i
qualsevol cosa que vulgueu dir al mestre/a ho feu per escrit ja sigui amb paper o email. La
manera amb la que ens comunicarem sovint serà mitjançant la cartellera i les circulars que
rebreu per la plataforma EDUCAMOS.
• Per tal d’ajudar-nos a ser més autònoms, hem de venir amb ROBA I CALÇAT CÒMODE i fàcil
de treure. Evitar tirants, cinturons… d’aquesta manera podrem tenir més autonomia.
• Cal que tota la ROBA que s’hagi de penjar porti una BETA LLARGA I EL NOM I COGNOMS
MARCATS.
• És obligatori portar BATA (es compra a l’escola)
-

Amb el nom marcat amb majúscules (lletra de pal).
Una beta per penjar-la.
Cal portar-la a l’escola el dilluns i ens l’emportarem els divendres per rentar-la.

• Cal que al començament de curs portem, per si de cas, UNA MUDA COMPLETA en una bossa
i tot marcat.
• Cal que portem una BOSSA O MOTXILLA petita, marcada, i que no sigui de rodes.
• Hem de portar sempre el XANDALL DE L’ESCOLA els dies que fem PSICOMOTRICITAT i
per les SORTIDES. El lloc on es compra és a l’escola.
• L’ESMORZAR ha de ser LLEUGER i SALUDABLE. Cal EVITAR PORTAR PASTES
PREFABRICADES, SUCS i altres begudes. Ens hem d’acostumar a menjar petits entrepans,
fruita…

• Per tal de ser més ECOLÒGICS farem ús de la carmanyola.
• Cal que portem una AMPOLLA D’AIGUA petita.
• Per a la celebració de L’ANIVERSARI, si ho desitgem, podem convidar els companys i
companyes, escollint una de les dues opcions: o portant una o dos LLAMINADURES O
ESMORZAR ( coca, galetes, pa de pessic... no fet a casa, cal portar el tiquet de compra).
-

Ho celebrem al matí, just abans de sortir al pati.
No acompanyarem l’esmorzar amb beguda.
Tinguem en compte els companys i companyes que tenen algun tipus d’al·lèrgia.
Intenteu avisar al tutor/a amb antelació.
Les targes d’invitació no les podrem repartir dins de l’escola a no ser que siguin per a tots i
totes.

• NO ENTRAREM a l’escola amb COTXET i/o XUMET, si encara els faig servir, no puc entrar a
l’escola amb ells.
• Quan estiguem malalts hem de TRUCAR per telèfon abans de les 10’00h per avisar el
tutor/a i al menjador (en cas que sigui necessari).
• Durant el primers dies, cada vegada que ens vingueu a buscar, haureu de portar el carnet
identificatiu que se us lliurarà a les reunions. Durant el curs, si ens ha de recollir alguna
persona diferent a l’habitual també serà obligatori ensenyar aquest carnet.
• Si hem de PRENDRE NECESSÀRIAMENT UN MEDICAMENT, és imprescindible portar la
recepta del metge i la corresponent autorització que demanarem a recepció amb el nom, dosi
i hora, apuntat a la capsa.
• Si estic malalt o tinc una malaltia contagiosa (com per exemple, conjuntivitis), si us plau no em
porteu a l’escola i informeu el més aviat possible.
• Vigileu-nos els caps, en cas de tenir polls, ho hem de comunicar a l’escola i no venir a classe
fins que hagin desaparegut, com a mínim haurem d’estar 24h a casa.
• Si ens fem mal o ens posem malalts, l’escola us avisarà per a que vingueu a recollir-me i
acompanyar-me al metge. Si el cas reflexa indicis d’urgència o gravetat es trucarà al 112. Si
no us podem localitzar serem les tutores les que farem l’acompanyament.
• Fomentarem el joc col·laboratiu en lloc del agressiu i bèl·lic. Els divendres a la tarda podem
portar una joguina de casa per compartir.
• Els nens i nenes que ens quedem al MENJADOR hem de portar:
- Una altra bata
- Els fixes portarem un necesser amb pinta, colònia, raspall i pasta de dents .
- Els no fixes haurem d’avisar al matí, abans de les 10’00h, a recepció .
• En horari escolar i de menjador no podeu fer-nos visites.

