NOTA INFORMATIVA
EDUCACIÓ INFANTIL - P3
Benvolguda família,
Us detallem alguns aspectes a tenir en compte de cara a l’organització del curs:
●
Caldrà portar una bata, amb el nom al davant, goma al coll i als punys.
●
Cal dur bossa de roba amb una muda completa de roba a dins.
●
Els esmorzars i berenars s’han de portar en una carmanyola a dins de la motxilla (amb el
nom). És convenient que sigui un menjar saludable: un entrepà petit o una fruita en una
carmanyola (pelada o sense pelar). Eviteu la pastisseria industrial i l’ús d’embolcalls que generen
residus.
El dimecres s’ha establert com el dia d’esmorzar amb fruita a tota l’escola. Però es pot portar
fruita per esmorzar cada dia.
●
Cal portar una cantimplora d’aigua (amb el nom).
●
Els nens i les nenes que es queden a dinar al menjador escolar han de dur una bossa amb
una bata o pitet, un tovalló i una pinta.
●
Si el nen o la nena es queda al menjador s’haurà d’apuntar a l’aplicatiu informàtic
corresponent. A inici de curs rebreu les instruccions. Cal que l’infant sàpiga que es queda a dinar a
l’escola.
La jaqueta, els objectes, bosses i roba han de dur sempre el nom en un
lloc visible.
El primer dia d’escola, cal que porteu tot el material personal (bata,
cantimplora, capsa de mocadors, tovalloletes humides, quadernets ..
dins una bossa de ràfia (de les d’anar a fer la compra) reutilitzable amb
el nom. No poseu el nom a les carpetes.
Aprofitem per dir-vos que a inici de curs es farà una reunió informativa dels nens i nenes de P3,
entre el 1r i 2n trimestre, es convocarà a cada família a una entrevista personal per tractar els
diferents aspectes de l’escolaritat del vostre fill o filla.
Degut a les mesures derivades de la situació sanitària fruit del covid_19, aquestes reunions es
podran portar a terme de manera telemàtica.

Tan bon punt puguem concretar-vos més informació ens posarem en contacte amb vosaltres.
Passeu unes bones vacances ... i fins aviat !!!
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