FUNCIONAMENT
A EDUCACIÓ INFANTIL
Entrades i puntualitat
La porta de l’escola s’obre a les 9h. Les famílies que ho desitgin poden acompanyar
els seus fills/es fins a la classe i romandre-hi fins les 9h20’, hora en la qual ens
preparem per iniciar les activitats del dia i és el moment en que les famílies marxen
de l’escola.
Durant el curs 2018-2019 l’entrada al recinte de l’escola, al matí, es fa per la porta
principal. A la tarda, P3 i P4 entren al recinte per la porta d’accés al pati. P5 entra
per la porta principal.
Una vegada dins, l’entrada i la recollida dels infants es fa de la següent manera:
Entrada:
P3: rampa d’accés a les seves aules (pel pati).
P4: porta entre el mòdul 1 i 2.
P5: entrada principal a l’edifici.
Recollida:
P3: rampa d’accés a les seves aules (pel pati).
P4: porta entre el mòdul 1 i 2.
P5: entrada principal a l’edifici.
És important la puntualitat a l’hora d’entrar i a l’hora de recollir els infants.
Les portes s’obren a les 16h25’. A partir de les 16h35’ l’escola està tancada.

Ens posem les sabates de l’escola
Quan entrem a l’escola, ens descalcem i ens posem les sabatilles per romandre al
centre. Cada vegada que sortim a l’exterior, ens posem les sabates de carrer.
Les persones que acompanyen els alumnes a l’aula han de posar-se uns peücs que
es troben a cada entrada de l’edifici.

COMUNICACIONS
Per tal que la comunicació entre escola↔família sigui fluida i dinàmica, existeixen
diferents canals, depenent del tema que volguem tractar:

Faltes d’assistència i/o retards
Cal justificar les faltes d’assistència i/o retards a l’escola. Una trucada
telefònica (deixant encàrrec al conserge) al tfn 93 7076770 o un correu a les
tutores és suficient.
Mail:
lamiradapromocio2016.2025@gmail.com P5
lamiradapromocio2017.2026@gmail.com P4
lamiradapromocio2018.2027@gmail.com P3

Avisos
És molt important que qualsevol canvi de domicili, situació familiar, telèfon...
el feu saber a l’escola per tal de mantenir actualitzat l’arxiu de dades. Feu-ho
mitjançant el mail de les tutores. Ens cal poder-vos localitzar en cas
d’urgència.
Sempre que hagueu de portar o recollir el/la vostre fill/a fora de l’horari
habitual d’arribada o recollida, haureu de romandre a l’entrada i el conserge
us atendrà. És imprescindible que aviseu amb antelació de la
recollida, si aquesta es produeix fora de l’horari habitual. Heu de
trucar al telèfon de l’escola (93 707 67 70) i deixar l’encàrrec a
consergeria. Si no truqueu abans, no us podem garantir la recollida
inmediata del vostre fill/a.
Missatgeria instantània
A partir del mes de setembre-octubre es posa en marxa un nou canal de
comunicació de l’escola cap a les famílies del centre. Es tracta d’un sistema
de missatgeria instantània mitjançant una aplicació que l’escola utilitzarà per
a tractar, tant temes generals com particulars d’aula que us afectin. Més
endavant us informarem del seu funcionament.
Temps de migdia i activitats extraescolars/acollida
Qualsevol tema relacionat amb el temps de migdia i les activitats
extraescolars/acollida, l’heu de tractar directament amb la Maria González,
responsable d’aquests temes. El seu telèfon és 6
 29246520.

Sortides
Per poder anar a una excursió o sortida cal l’autorització escrita de les famílies o
tutors/es dels infants. Us farem arribar per mail o en paper totes les autoritzacions
necessàries.
Abans de cada sortida us farem un recordatori.
Aniversaris
Els aniversaris es celebren l’últim divendres de cada mes a la tarda. Aquest dia tots
els nens i nenes que han complert anys durant el mes, ho celebren amb els seus
companys i companyes. Us suggerim que us poseu d’acord per compartir allò que
decidiu per berenar.
Pels aniversaris dels nens no es pot portar cap tipus de llaminadura ni de beguda.
Podeu portar coca, galetes, bastonets de pa, pastes, pastissos casolans... Com a
norma, tampoc es poden portar caramels ni llaminadures a l’escola. Tampoc cap
invitació particular a festes d’aniversari.
Enquesta personal
L’enquesta s’envia via mail al setembre (P3).

Material

Els nens/es han de portar roba còmoda i pràctica, per tal que es puguin descordar
sols a l’hora d’anar al wàter. Per tant, eviteu els pantalons amb “peto”, els que
portin botons que no sàpiguen descordar-se i els cinturons. Han de portar calçat
amb velcro.
El dia de psicomotricitat tots els nens i nenes han de venir amb roba esportiva.
Durant la primera setmana de curs, totes les famílies han de portar una
foto de familia 13x18 en format vertical i també horitzontal en paper
fotogràfic.
Els nens de P3 cal que portin:
❖ 
Dues mudes completes (calces o calçotets, mitjons, samarreta, pantalons o
xandall i sabates) marcades amb el nom, dins d’una bossa de roba marcada per
fora. Un joc de sabates és suficient.
❖ 
Dues bates: Una bata amb botons al davant i gomes als punys que s’utilitza per
l’aula i pel temps de migdia. L’altra bata, sense botons i amb goma al coll i als
punys, que s’utilitza per treballar la plàstica i l’espai d’aprenentatge d’art. Les bates
es retornen per rentar els divendres o quan sigui necessari. No importa ni el color ni
l’estil. Han d’anar marcades amb el nom.
❖ 
Sabatilles per l’interior de l’escola i sabatilles per psico (marcades amb el nom)
dins d’una bosseta també marcada amb el nom. Podeu fer servir les mateixes
sabatilles sempre que siguin iguals o similars al model adjunt al final dels llistats.
❖ 
Got de plàstic amb nansa i el nom marcat.
❖ 
Un llençol adaptable, mida llit de baranes, amb el nom i un distintiu a la banda
del cap. (Recomanat model Abacus)

❖ 
Un llençol de sobre amb el nom marcat (mida llit de baranes).
❖ 
Una manta per l’hivern amb el nom marcat (es demanarà quan calgui).
❖ 
Una capsa de mocadors de paper (amb el nom).
❖ 
Un rotllo de paper de cuina.
❖ 
Una capsa de tovalloletes humides (amb el nom).
❖ 
Una capsa de sabates mida adult decorada junt amb els vostres fills/es on
guardarem les seves feines més creatives per portar-les
cap a casa.
❖ 
Una carpeta mida gran que també recomanen que decoreu juntament amb ells.
❖ 
L’alumne que ho necessiti pot portar un peluix, manteta... per dormir.
❖ Una foto de familia 13x18 en format vertical i també horitzontal en paper
fotogràfic.
Els nens de P4 cal que portin:
❖ 
Una muda completa (calces o calçotets, mitjons, samarreta, pantalons o xandall
i sabates) marcada amb el nom, dins d’una bossa de roba marcada per fora.
❖ 
Dues bates: Una bata amb botons al davant i gomes als punys que s’utilitza per
l’aula i pel temps de migdia. L’altra bata, sense botons i amb goma al coll i als
punys, que s’utilitza per treballar la plàstica i l’espai d’aprenentatge d’art. Les bates
es retornen per rentar els divendres o quan sigui necessari. No importa ni el color ni
l’estil. Han d’anar marcades amb el nom.
❖ 
Sabatilles per l’interior de l’escola i sabatilles per psico (marcades amb el nom)
dins d’una bosseta també marcada amb el nom. Podeu fer servir les mateixes
sabatilles sempre que siguin iguals o similars al model adjunt al final dels llistats.
❖ 
Got de plàstic amb nansa i el nom marcat.
❖ 
Una capsa de mocadors de paper (amb el nom).
❖ 
Un rotllo de paper de cuina.
❖ 
Una capsa de tovalloletes humides (amb el nom).
❖ Una foto de familia 13x18 en format vertical i també horitzontal en paper
fotogràfic.

Els nens de P5 cal que portin:
❖ 
Dues bates: Una bata amb botons al davant i gomes als punys que s’utilitza per
l’aula i pel temps de migdia. L’altra bata, sense botons i amb goma al coll i als
punys, que s’utilitza per treballar la plàstica i l’espai d’aprenentatge d’art. Les bates
es retornen per rentar els divendres o quan sigui necessari. No importa ni el color ni
l’estil. Han d’anar marcades amb el nom.
❖ 
Sabatilles per l’interior de l’escola i sabatilles per psico (marcades amb el nom)
dins d’una bosseta també marcada amb el nom. Podeu fer servir les mateixes
sabatilles sempre que siguin iguals o similars al model adjunt.
❖ 
Got de plàstic amb nansa i el nom marcat.
❖ 
Una capsa de mocadors de paper (amb el nom).
❖ 
Un rotllo de paper de cuina.
❖ 
Una capsa de tovalloletes humides (amb el nom).

❖ Una foto de familia 13x18 en format vertical i també horitzontal en paper
fotogràfic.

Per raons de seguretat no es pot portar paraigües a l’escola.
La motxilla cal que sigui de mida mitjana on es pugui encabir una carpeta mida
DinA4, la bossa de la fruita, el llençol (P3) i les bates. Aquesta motxilla cal que
tanqui amb cremallera per la part superior. No es permeten motxilles amb
rodes.

Esmorzar
Recomanem que els nens esmorzin a casa. A l’escola fem esmorzar saludable amb
fruita per menjar a mig matí. Per aquest motiu cal que portin una peça de fruita
diària.
Els dimecres, per raons d’organització, no es comparteix l’esmorzar. Cada nen/a ha
de portar el seu esmorzar, dins d’una carmanyola (amb el nom posat) que es queda
a dins de la motxilla. Aquest esmorzar pot ser fruita pelada i tallada, galetes, petit
entrepà o bastonets de pa.

Joguines
Es recomana que els infants no portin joguines; en el cas que en portin es
quedaran a la motxilla. L’escola no es fa responsable de les possibles pèrdues o
trencament d’aquests objectes.

