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Algunes 
normes

Els nens i nenes han d’esmorzar a 

casa. A l’hora del pati només cal 

portar un petit complement que no 

sigui: iogurts, begudes, ni pastissets. 

Autonomia en el desplaçament: 

el nen/a ja camina i per tant no 

cal que utilitzi el cotxet ni vagi a 

coll. 

Control d'esfínters: cal que el 

nen/a senti la necessitat, controli 

i utilitzi el wc amb autonomia 

(es baixi els pantalons sol, es 

netegi...) 

Autonomia en l’alimentació: 

menjar sol fent servir els coberts, 

menús variats i equilibrats no 

abusant dels dolços... 

Autonomia a l’hora de vestir-se i 

netejar-se: cal que els nens/es 

d’aquesta edat es vesteixin i 

desvesteixin sols. Els pares els 

ajudem posant-los peces fàcils. 

Els nens/es s’han de saber rentar 

les mans i la cara, ajudar a la 

neteja del cos i utilitzar 

correctament el mocador. 

L’hàbit de l’ordre: cal ajudar a 

posar ordre en les seves coses. 

Hàbits verbals: saludar, gràcies, 

perdó, si us plau... 

Acceptar les petites frustracions. 

Hàbits de relació entre nens i 

nenes. 

Les normes familiars. 

Responent a les seves preguntes 

de forma adequada. 

Parlar molt amb els nens/es 

Buscar diferents espais de relació 

social: parc, família, escola... 

No posar entrebancs amb actituds 

sobreproteccionistes. 

Parlar en situacions de conversa 

de forma clara. 

Buscar moments específics per 

parlar amb el nen/a. 

Aprofitar moments quotidians de 

la rutina diària 

Cal evitar que el nen/a es 

comuniqui sense llenguatge oral  

No hem de repetir mai les 

paraules incorrectes.  

Hem d'utilitzar sempre un 

vocabulari adequat al nivell del 

nen/a. 

En cas de dificultats cal tenir cura 

de no comentar-les o comparar- 

les davant de familiars o amics. 

Els nens i nenes han d’anar vestits 

amb roba i calçat còmode. No es 

poden portar petos, tirants, ni 

cinturons. 

Totes les jaquetes i els abrics han 

d’estar marcats i portar una beta 

d’uns 15 cm per poder-los penjar. 

No es poden dur joguines ni 

llaminadures a l’escola. 

Els dies de psicomotricitat han de 

dur xandall, bambes de velcro i 

mitjons antilliscants, tot marcat amb 

el nom. 



BATA DE L'ESCOLA
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Es recomana comprar la bata de 

l'escola, ja que porta el logo. Es pot 

comprar a la botiga "Bata, tot bata" 

d'Igualada (c/Trobadiners nº20)

Igual que la bata de l'escola, el 

xandall també el podreu trobar a la 

botiga "Bata, tot bata". 
Bossa petita per 

l'esmorzar, i a dins un 

tovalló 

Got de plàstic amb el 

nom

Bossa gran per la roba 

de recanvi

Bata de pintura amb 

una beta d'uns 15cm

Bata de l'escola amb 

una beta d'uns 15cm i 

amb el nom brodat

Mitjons antilliscants 

marcats amb el nom.

BENVINGUTS

XANDALL DE L'ESCOLA

PER ÚLTIM

PEL DIA A DIA DE L'ESCOLA
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Els alumnes que es quedin al 

menjador han de portar una altra 

bata marcada amb una beta. 

També caldrà que portin un raspall 

de dents i pasta dentífrica amb un 

petit necesser.

Capsa de mocadors i paquet de 

tovalloletes humides.

ALUMNES DE MENJADOR

TOT MARCAT!!!

Es recomana posar el nom (amb 

lletra de pal) al davant de la bata 

perquè totes les mestres puguin 

saber el nom del nen/a. 

Totes les bosses, got, roba,... ha 

d'estar marcat amb el nom per tal 

de no perdre res.


