
NORMES PEL BON FUNCIONAMENT DEL 
CENTRE 

 
 
1. La família ha de justificar les faltes d’assistència que faci 

l’alumnat entregant el justificant al tutor/a de l’infant.  

 

 

2. Si un alumne arriba tard, ho ha de fer acompanyat per la 

família i portar una justificació escrita. Per entrar ha de 

passar per consergeria. 

 

 

3. Si a l’hora de recollir als infants no poden venir les persones 

autoritzades, cal que prèviament s’avisi al tutor/a de qui 

vindrà a buscar-los. 

 

 

4. L’alumnat ha d’assistir a l’escola amb la màxima correcció en 

el vestir i en la netedat personal. Durant tot el curs cal 

vigilar-ne la higiene (ungles, roba, mans, cap...). 

 

 

5. Els nens i nenes no han de venir a l’escola quan presentin: 

diarrea, vòmits, conjuntivitis, febre o qualsevol malaltia 

infecciosa. En aquest últim cas podran tornar a l’escola 

portant un certificat del metge o pediatra. 

 

 

6. En cas que trobeu polls o llémenes als cabells, l’infant no 

podrà assistir al centre fins que no presenti perill de contagi 

pels companys/es. És imprescindible que aviser al tutor/a per 

prendre les mesures preventives adequades. 
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BENVINGUTS I BENVINGUDES A 
L’ESCOLA! 

 
 

Hola! 

 

Som les teves mestres. Aviat vindràs a l’escola i el nostre desig 

és que la teva adaptació sigui agradable, alegre, relaxada... 

Nosaltres respectarem el teu procés i et donarem un cop de mà 

per a que aquest sigui el més breu i fàcil possible. 

 

Som conscients que com es viuen els primers dies d’escolaritat 

incideix en els sentiments que l’escola desperta a l’infant més 

endavant, per aquest motiu, tots col·laborarem adoptant una 

actitud de bona relació i cooperació entre família i mestres. 

 

Et fem arribar aquest llibret perquè us el llegiu amb la teva 

família. Hi trobareu tot un seguit de consells i normes que ens 

ajudaran a que la vida escolar sigui agradable per tothom. 

 

Esperem conèixer-vos aviat. Un petonet! 

 

 

      L’equip educatiu d’Educació Infantil 
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ALGUNS CONSELLS PER AL DIA A DIA 
A L’AULA 

 

 
- A l’escola fomentem l’alimentació saludable, per aquest 

motiu demanem que porteu a l’infant l’esmorzar que 

considereu adequat pel que fa a la quantitat i sempre evitant 

els ultraprocessats. Recomanem que l’esmorzar complert es 

faci a casa abans de venir i el que es porti a l’escola sigui un 

complement per acabar de passar el matí.  

 

- Hem estipulat els dimecres com el “DIA DE LA FRUITA”. No 

obstant, a banda del dimecres, els altres dies també són bons 

per gaudir d’aquest aliment a l’hora d’esmorzar! 

 

- En la línia de l’alimentació saludable us demanem que els 

infants no duguin llaminadures, sucs, batuts o similars.  

 

- Per a dur a terme algunes activitats a l’aula, sovint necessitem 

la col·laboració de les famílies. Ens agradaria comptar amb 

aquest suport i us demanem que faciliteu als infants les coses 

que els demanem per la classe. 

 

- El joc, l’experimentació, la manipulació, el descobriment... són 

ingredients perfectes perquè el desenvolupament integral de 

l’infant sigui ric i favorable. Per afavorir-ho us aconsellem que 

les estones d’esbarjo fora de l’escola les dediqueu a activitats 

que ajudin a contribuir a aquest objectiu deixant de banda les 

pantalles.  

 

- És molt important que els infants dormin les hores necessàries 

(10-11 hores) i al lloc adequat. Un bon repòs afavoreix la 

integració d’allò après durant el dia i facilita i millora l’atenció i 

l’adquisició de nous aprenentatges.  

 

- Us demanem que un cop superat el procés d’adaptació, els 

infants no duguin joguines de casa a l’escola.  
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ENTRADES I SORTIDES 
 

Per poder vetllar per la seguretat dels infants del centre, cal que 

les famílies autoritzin les persones que vindran a recollir als seus 

fills i filles a l’escola. 

 

Us preguem la màxima puntualitat per afavorir l’ordre i el 

funcionament intern en les entrades i les sortides.  

 

 
 

 
SERVEIS 

 
L’AMPA organitza els serveis del menjador, d’acollida matinal i 

d’activitats extraescolars de la tarda. 

 

Les famílies sòcies de l’AMPA tenen un descompte en aquests 

serveis. 
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MATERIAL  
 
 
- 6 fotografies mida carnet. 

- Bata per fer pintura, amb veta per penjar i nom visible. 

- 2 paquets grans de tovalloles humides. 

- Una ampolla reutilitzable o cantimplora amb el nom que 

anirà i tornarà cada dia a casa per canviar l’aigua. 

- 1 tovallola petita (amb veta i nom). 

- 1 tovalló i una bosseta de roba per l’esmorzar (motxilla no). 

- 1 carmanyola per posar l’esmorzar. 

- 1 muda complerta dins d’una bossa de roba i tota marcada 

amb el nom de l’infant. A la bossa hi ha d’haver: 

 Roba interior i mitjons. 

 Un recanvi de roba. 

 Calçat. 

- La quota de material és de 70 euros i s’ha d’ingressar abans 

del 31 d’agost al compte de “ La Caixa”:  

ES04 2100-0670-99-0200132906 posant el nom i cognom de           

l’alumne i el curs. El justificant del pagament s’haurà         

d’entregar al tutor/a. 

- Han de portar els abrics, jaquetes i bates marcades amb el 

nom de l’infant en un lloc visible i amb veta per penjar. 

- Si l’infant es queda al menjador haurà de portar una bata i 

un necesser amb raspall i pasta de dents. 

 
 

 Cal que porteu tot el material el primer dia d’inici de curs. 
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HABITS QUE RECOMANEM TREBALLAR 
A CASA 

 
L’infant és un ésser amb capacitat d’empoderar-se, entenent que 

els infants són éssers competents, capaços, amb una vida 

emocional i intel·lectual complexa, que tenen uns drets i que són 

membres actius de la seva comunitat.  

 

Partint d’aquesta visió d’infant, és fonamental que en aquestes 

edats primerenques afavorim el desenvolupament de la seva 

autonomia per tal que esdevingui independent i disposi de la 

iniciativa necessària per progressar en el seu aprenentatge i 

tenir relacions satisfactòries amb els demés.  

 

Així doncs, caldrà que afavorim l’autonomia en tot el que es 

consideri oportú per a la seva edat, fent especial èmfasi en els 

següents casos: 

 

- Posar-se i treure’s la roba. 

 

- Neteja personal del cos (rentar-se les mans, les dents...). 

 

- Anar sols/es al lavabo (cal que els infants vinguin a l’escola 

sense bolquers i amb el control d’esfínters assolit).  

 

- Començar a menjar amb coberts i amb la màxima correcció 

possible. 

 

- Vigilar les postures correctes al seure (esquena i cames). 

 

- Fer encàrrecs i tenir responsabilitats (parar taula, endreçar 

joguines...). 

 

- Saludar correctament (entrades i sortides, persones 

grans...). 
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LA ROBA 

 
 

Heu de vestir a l’infant amb roba còmoda. Es prega que els 

pantalons i faldilles tinguin un sistema fàcil per a cordar i 

descordar, ja que aniran sols/es al lavabo i es netejaran sols/es. 

 

 

 

Eviteu els elàstics, cinturons i granotes per a facilitar la seva 

autonomia a l’hora d’anar al lavabo. 

 

 

 

Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom i posar una veta a 

tot el que vagi al penja-robes. 

 

 

 

Els dies que facin psicomotricitat han de venir amb xandall, 

mitjons antilliscants i calçat esportiu sense cordons. 

 

 

 

Les classes de la nostra escola són assolellades i caloroses. No 

cal que els abrigueu molt. 
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