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CONSIDERACIONS  

    A TENIR EN 

COMPTE 

  

Educació Infantil  
 5 anys 

 

 

 

 

Curs 2021-2022 
 



Benvolgudes famílies, 
 

Us donem la benvinguda al curs que comença amb el desig que aquest sigui un bon curs 
per a tothom. 
 

Les classes començaran el dilluns dia 13 de setembre. 
 
 
Caldrà portar per deixar a l’escola: 
 

Ø Un paquet de tovalloletes humides 
Ø Una capsa de mocadors de paper 
Ø Un rotlle de paper de cuina (per eixugar-se les mans) 
Ø Una bossa de plàstic amb una muda completa (marcada amb el nom) 
 
 
HORARI D’ENTRADA I SORTIDA: 
 

Matí de 8:30 h a 12:30 h. 
Tarda de 15 h a 16:30 h. Dijous tarda no hi ha classe (es plega a les 12:30 i el transport surt 
a les 14:30 aprox.) 
 
 
SERVEI D’ACOLLIDA:  
 

Matí de 8 h a 8:30 h. 
Tarda de 16:30 h a 17:30 h. 
Durant el mes de setembre, els dijous tarda l’AMPA ofereix un servei d’acollida, ja que les 
extraescolars no comencen fins al mes d’octubre.  
 
Novetat normativa CoVID-19: s’aconsella que el servei d’acollida sigui d’ús fixe ja que l’ús 
del servei en dies esporàdics ha de ser només per a urgències justificades (és una mesura 
per tal de minimitzar el risc de contagi). 
 
 
 

CALENDARI ESCOLAR:  
 

El calendari escolar us el donarem el primer dia d’escola per a què el pugueu penjar a la 
nevera. També el podeu trobar a la pàgina web. 
 
IMPORTANT:  
 

Hi haurà jornada intensiva (de 8:30 a 12:30 h): 
- Dimecres dia 22 de desembre. 
- Del 6 al 22 de juny. 

 
Els alumnes de Menjador i els de Transport, a la jornada intensiva, sortiran a les 14:30h. 
 



MENJADOR ESCOLAR:  
 

El menjador comença el dilluns 13 de setembre.  
El servei de menjador contempla dues modalitats: alumnes fixes i esporàdics. 
 
Alumnes fixes: els rebuts de menjador es faran la primera setmana del mes següent 
mitjançant domiciliació bancària o ingrés al compte corrent de l’escola. 

 
Els nens/es que es quedin esporàdicament han de 
portar una nota a l’agenda i el comprovant de la 
transferència feta del tiquet corresponent. Els 
tiquets es paguen per transferència bancària al 
compte de l’escola, al nº  ES03 2100 3849 0302 0011 
1665 
 
 

Si un nen es posa malalt i aviseu abans de les 9:30 h. se us retornarà l’import corresponent 
al menjar, però no l’import que correspon al monitoratge. El retorn es farà efectiu en la quota 
del mes següent. 
Els nens/es d’E. Infantil 3, 4 i 5 anys que es quedin a menjador hauran de portar una bata 
específica per al menjador, diferent de la de l’escola.  

 
AGENDA 
 
És una eina molt important de comunicació. Tant els pares com els/les mestres l’utilitzarem 
per: 
- Comunicar qualsevol incidència que pugui ser d’interès. 
- Preguntar o respondre dubtes. 
- Fer constar qualsevol medicament que el nen/a pugui estar utilitzant, 

així com també l’hora de la medicació i la quantitat a prendre (cal 
còpia de la recepta mèdica). 

- Fer constar qualsevol canvi o variació en la vida normal del nen/a: 
“avui no pujarà a l’autocar”, “el recollirem abans de l’hora”, “s’ha de 
quedar a menjador”.... 

 

Els papers que us anem posant a l’agenda, els hauríeu de treure un cop llegits. 
Pel que fa a les notes, us demanem que poseu un OK o un Vist que confirmi que les heu 
llegides.  
Quan la nota la feu vosaltres, escriviu la data. Ens va bé per saber a quin dia correspon.  
A l’hora de portar els infants a l’escola, no és un bon moment per parlar amb els/les  
mestres, ja que han d’estar pendents de tots els/les alumnes. Podreu parlar amb ells a 
l’hora de la sortida.  
 



 
MEDICAMENTS 

 

Segons la normativa, a l’escola no podem donar cap tipus de 
medicament als nens i nenes sense la recepta del metge. 
  
Amb la normativa CoVID-19, l’escola no administrarà cap 
medicament per a la febre com es feia fins ara,  s’haurà de 
venir a recollir l’alumne/a immediatament. 
 
 

INFECCIONS 
 

Si veiem que algun nen o nena té conjuntivitis, us trucarem perquè el vingueu a recollir i li 
feu el tractament. Sapigueu que s’encomana molt ràpid i no pot venir a l’escola fins que 
estigui bé. Serà necessari un paper del metge. 
 

En el cas dels polls també és molt contagiós i heu de fer el tractament necessari. També us 
trucarem perquè els vingueu a buscar.  
 
 

AL·LÈRGIES 
 

A l’escola i al menjador tenim en compte totes les intoleràncies i al·lèrgies dels alumnes. És 
necessari que ompliu detingudament els fulls de matrícula i que porteu un paper del metge. 
 
 

ENTRADES I SORTIDES 
 

Cada curs tindrà una entrada i sortida específica. Al setembre us farem arribar la 
informació al respecte. 
 
 
 

TRANSPORT ESCOLAR  
 
El transport escolar el gestiona el Consell Comarcal. Si algú el necessita ha de tramitar-ho a 
través de la pàgina web del Consell:  
 

http://www.vallesoriental.cat/ambits/ensenyament/servei-de-transport-
escolar/ 
 
Us demanem que hi hagi els mínims canvis de transport i 
que, si n’hi ha, ho comuniqueu per agenda a les mestres i/o 
truqueu a la monitora de transport.  
 

 

BATES 
 

Farem servir tres bates: 
- La bata de l’escola (es compra a l’AMPA). 
- La bata per a menjador (la que vulgueu vosaltres). 
- La bata de pintura (la que vulgueu vosaltres). 

 

Durant els mesos de setembre i de juny, no cal portar bata. 



XANDALL 
 
Per fer Educació Física i Psicomotricitat, els/les alumnes han de portar xandall i, sempre 
que sigui possible, millor el de l’escola. Aquest també cal utilitzar-lo en sortides col·lectives 
ja que facilita molt la identificació dels nostres alumnes. 
El xandall és obligatori per a E. Infantil i Cicle Inicial i recomanable per als demés cursos. 
 

MUDA DE ROBA  
 

Cal portar una muda de recanvi. Les mudes han d’estar marcades 
amb el nom i completes (roba interior, mitjons, samarreta i 
pantaló), i dins d'una bossa de plàstic. 
 
Cal marcar-ho TOT amb el nom  
  
És molt important que els xandalls i bates de l’escola portin el 
nom, penseu que TOTS són IGUALS. 
Tot ha d’estar marcat: tuppers, cullera, tovalló, got...  
Cal cosir una veta d’uns 20 cm a les peces d’abric. 
 

 
 
ANIVERSARIS  
 
A l'escola no es permet donar targetes d'invitacions per a 
festes d'aniversaris.  
 
Quan un nen o nena celebra el seu aniversari, a la classe es fan un 
seguit d’activitats per a què aquell dia sigui especial. No es poden 
portar caramels ni pastissos... 
 
A final de curs, tota l'escola sencera celebra el Gran Aniversari i 
esmorzem tots coca amb xocolata a l’última sortida. 
 
 
MOTXILLA 

Cal que els alumnes portin una MOTXILLA DE MIDA MITJANA i 
SENSE RODES. Les motxilles amb rodes pesen molt, no es poden 
penjar bé al penjador i cauen, i tampoc no es poden dur a les sortides 
que fem a peu ni amb autocar.  
 
A la motxilla hi portaran: 
 

- Agenda Casa-Escola à Us la proporcionem a l’escola. 
- Esmorzar (dins d’una bossa petita de roba). 
- Got (marcat amb el nom) à Durant la setmana es queda a l’escola. 
- Tovalló (marcat amb el nom) 



 
 
BOSSETA PER A L’ESMORZAR (E. Infantil 3, 4 i 5 anys i Cicle Inicial) 
 
Han de portar una bosseta petita de roba (marcada amb el nom) amb 
l’esmorzar i el tovalló a dins. 
 
 
 
 
 
 
 
ATENCIÓ: 

Ø No us quedeu mai amb cap dubte. Qualsevol detall, per insignificant que sigui, 
sempre ens el podeu consultar.  

Ø No tindrem en compte res que no ens hagueu informat prèviament els pares o 
tutors, ja sigui directament, a través de l’agenda, o per telèfon a secretaria . 

Ø Recordeu que l’escola NO POT DONAR CAP MEDICAMENT. En tot cas, s’ha de 
portar recepta mèdica. 

Ø En cas de necessitat, si heu de parlar amb la mestra del vostre/a fill/a, ho haureu 
de fer sempre quan el/la vingueu a recollir i sempre respectant les mesures de 
seguretat establertes per la CoVID-19 (distància i mascareta). 

Ø Segons nova normativa CoVID-19, en cap cas es podrà venir a secretaria per a fer 
pagaments, tot s’haurà de gestionar a través de transferència bancària. Les consultes 
administratives les haureu de fer preferiblement per telèfon o demanant cita prèvia 
per a poder venir. 

Ø Es recomana a tots/es els/les alumnes de l’escola que portin sempre la mascareta 
fins que arribin a la seva aula de referència. 
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