
 

 

QUÈ NECESSITEN ELS NENS/ES DE PER INICIAR EL CURS 

 

- BATA: Una bata per la classe per quan es facin treballs manuals, on es puguin 
embrutar. Alhora han de tenir una bata o tovalló de roba gran amb goma pel 
menjador. Han d'anar marcats amb el nom del nen/a, i en els cas de les bates, 
una cinta per poder-les penjar. 

 

- ESTOIG: Els/les alumnes portaran tot el material necessari per treballar a l'aula 
(com a mínim: llapis, goma, maquineta, colors de fusta i regle petit). A mesura 
que es vaguin acabant o perdent, s'hauran d'anar substituint. 

 
-AMPOLLA PETITA D’AIGUA: marcada amb el nom del nen/a. L’ampolla anirà 
i tornarà a casa cada dia.  

 

- 1 CAPSA DE MOCADORS DE PAPER: Si durant el curs fan falta més, ja es 
demanaran. 

 
 
- DIARI: Una llibreta tamany A5 o A4, on els alumnes aniran escrivint les seves 

vivències personals durant el curs. Si el tenen de cursos anteriors poden aprofitar 
la llibreta. 

 

-CARPETA AMB SEPARADORS. 

 
- AGENDA: NO s’ha de comprar. Tots/es els/les alumnes de la ZER, tindran la 
mateixa, ja es repartirà el primer dia de classe. 

 
- MENJADOR: Els alumnes que es quedin al menjador hauran de portar un 
necesser amb una pinta, pasta de dents i raspall. 

 
- ESMORZARS: Cal que els alumnes, esmorzin bé a casa, abans d'anar a 
l'escola, per afavorir l'adquisició de bons hàbits d'alimentació. Pel temps 
d'esbarjo portaran un petit esmorzar (recordeu que el dijous és el dia de la fruita). 
Es recomana que els alumnes portin l'esmorzar en una carmanyola de plàstic, 
per reduir els residus que comporta l'esmorzar diari. 



 

- EDUCACIÓ FÍSICA: Els dies que els nens/es faran educació física han de 
portar el xandall de l'escola i sabatilles de fer esport. Recordeu que si us fa falta 
un xandall nou, el trobareu a: 
 

 
Brodats Marina  
C/ Corts Catalanes, 2 
25008 Lleida 

Email: info@brodatsmarina.com 
Telèfon: 973246128). 

 
 

Us recordem alguns punts de funcionament de l’escola: 
 
- MENJADOR: El gestiona Alessa a través del Consell Comarcal. Cada alumne 
ha d'omplir una fitxa amb dades personals a través de la qual Alessa gestionarà 
el pagament del servei de menjador de cada familia. La fitxa es pot trobar a l’App 
Colechef. 
L'avís de servei esporàdic s'ha de comunicar amb un dia d'antelació a la 
monitora del menjador abans de les 12:30h. 

 

 
- SORTIDES: Abans de cada sortida i excursió fora del poble es farà arribar a les 
famílies una circular informativa sobre la sortida i una autorització que haurà de 
ser signada per la família. 
Quan fan una excursió o sortida, tots els alumnes han de portar ficat sempre el 
xandall de l'escola. 
Per les sortides dins el poble es signarà una sola autorització que s'entregarà al 
setembre i que serà valida per tot el curs escolar. 

 

- HORARI: Us recordem que l'horari d'entrada al matí és a les 9 h. i a la tarda a 
les 15 h. Els alumnes podran accedir al centre cinc minuts abans d'aquesta hora 
i sempre que el tutor ja hagi arribat.  
Aquest curs, l'horari per tots els alumnes serà de 9 h. a 13 h. i de 15 h. a 17 h. 

 
- BLOG DE LA ZER I L'ESCOLA: Us recordem que en el blog de la ZER i 
l'escola podeu anar seguint algunes de les activitats que es fan durant el curs. Si 
hi haguessin altres sistemes per poder veure-les, ja se us aniran comunicant. 

 
http://agora.xtec.cat/zerlacoma/ 

http://agora.xtec.cat/ceip-montoliu/ 
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- PROJECTE DEL CURS: Com cada any durant el segon i tercer trimestre, tots 
els alumnes de la ZER treballarem un tema transversal. Per tal de desenvolupar 
el projecte necessitarem de la vostra ajuda. A partir del segon trimestre us farem 
arribar una nota a casa parlant-vos del projecte i del què volem fer. 

 

- TUTORIES: Les tutories es faran  en dies i hores  concertades entre el tutor/a i   
les famílies.  

La entrevista de caire ordinari serà al segon trimestre i el tutor/a és qui farà la 
demanda. És important que les famílies assisteixin a aquestes reunions amb el 
tutor/a per tal d'informar i prendre acords sobre el procés educatiu del nen/a. 
Us recordem que, al marge de l’entrevista prescriptiva, sempre que ho desitgeu 
podeu demanar fer una entrevista amb el tutor/a del vostre fill/a 
 
- INFORMES: Els informes personals de cada alumne s'entregaran al final de 
cada trimestre. 

-ASPECTES SANITARIS: 

 
Només es podran prendre medicaments a l'escola, en aquells casos que sigui 
estrictament necessari. Segons la normativa del Departament d'Ensenyament: 

 
"Per administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal 
aporti una recepta o informe del metge on consti el nom de l'alumne/a, la pauta i 
el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal 
ha d'aportar un escrit on es demani i s'autoritzi al personal del centre educatiu 
que administri al fill/a la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la 
seva administració en l'horari lectiu. 
El personal del centre només podrà administrar una medicació quan això podria 
fer- ho el pare, mare o tutor legal, sense una formació especial; en cas contrari, 
si la medicació ha de ser administrada per personal amb una formació 
determinada, caldrà que el centre es posi en contacte amb el centre d'Assistència 
Primària més proper". 

 
Aquesta normativa és d'obligat compliment, i per tant no es podrà donar cap 
medicació sense recepta i/o informe mèdic. Això també afectarà a l'horari de 
temps de migdia. 

 
Cal que els nens/es que han estat malalts no retornin a l'escola fins que hagin 
passat 24 hores sense tenir febre i sense haver pres cap antitèrmic. 

 
En el cas que detecteu polls, us preguem que ho comuniqueu a l'escola, inicieu 
ràpidament el tractament i tingueu el nen/a a casa fins que s'hagi solucionat el 
problema. 



 

 

 

AUTORITZACIONS: 

A principi de cada curs s’han de persentar una sèrie d’autoritzacions necessàries 
per l’organització i funcionament de l’escola. Aquestes són (podeu accedir-hi i 
descarregar-les fent clic) : 

 
- Autorització de la sortida i recollida dels alumnes 2020-2021. 

- Autorització anual de les sortides locals 2020-2021.  

- Autorització d'administració de paracetamol 2020-2021. 

-Autorització per l’administració de medicaments (aquest document solament 
el fareu servir quan sigui necessari). 

Totes les autoritzacions s’hauran d’entregar a la mestra/mestre tutor, degudament 
omplertes  i signades, durant la primera setmana de curs (del 14 al 21 de 
setembre). Podeu accedir a les autoritzacions fent CLIC AQUÍ 

 

ALTRES COSES: 
 

• Els/les alumnes no podran entrar al recinte escolar fins que faltin 5' per 
l'hora d'entrada sempre i quan el mestre ja hagi arribat. 

 

• No es poden portar a l'aula: llaminadures, joguines, etc. 
 

• Els dies que plogui podeu passar a recollir als alumnes dins de l'escola. 
Espereu a l'entrada de l'escola i el mestre els farà sortir. En cas de pluja, 
es millor que els paraigües se'ls emporti la família, i al migdia o tarda, els 
tornin a portar. 

 

• En cas de que l'alumne estigui malalt, un dia no vingui a classe o hagi de 
sortir abans de l'horari habitual, es prega avisar a l'escola. 

 

• Us preguem que en cas que algun dia passi a recollir a l'alumne una 
persona que no és l'habitual que vingui a l'escola aviseu, si us plau, al 
tutor. Si no s'ha donat l'avís, en cap cas es deixarà marxar al nen/a de 
l'escola i el tutor  o responsable del grup en aquell moment trucarà a la 
família. 

https://drive.google.com/drive/folders/1evIrP7Gqyt5fLRF_pOPcCgiMipsM__Bk?usp=sharing

	-CARPETA AMB SEPARADORS.
	-ASPECTES SANITARIS:
	AUTORITZACIONS:
	A principi de cada curs s’han de persentar una sèrie d’autoritzacions necessàries per l’organització i funcionament de l’escola. Aquestes són (podeu accedir-hi i descarregar-les fent clic) :
	- Autorització de la sortida i recollida dels alumnes 2020-2021.
	- Autorització anual de les sortides locals 2020-2021.
	- Autorització d'administració de paracetamol 2020-2021.
	-Autorització per l’administració de medicaments (aquest document solament el fareu servir quan sigui necessari).
	Totes les autoritzacions s’hauran d’entregar a la mestra/mestre tutor, degudament omplertes  i signades, durant la primera setmana de curs (del 14 al 21 de setembre). Podeu accedir a les autoritzacions fent CLIC AQUÍ

	ALTRES COSES:

