
 

 

 

 
NORMATIVA  D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 
 
 

Els nens i les nenes d’ Educació Infantil ja poden entrar sols a la  classe on la 

seva mestra els estarà esperant. Les Llebres i les Guineus entraran per la porta del pati i ells/es 

sols podran anar fins al penjador. 

Els més xics, els Esquirols, entraran pel vestíbul central i les famílies podran 

acompanyar-los a deixar les seves pertinences. 

           Les sortides de tot el parvulari es faran per les portes de la classe del porxo. 

En el cas que vingui a recollir a  l’alumne una persona que no sigui de la família més 

directa (pare, mare o avis) ho haureu d’autoritzar per escrit. Si és un fet puntual podeu 

comunicar-li a la tutora prèviament i si és un imprevist truqueu per autoritzar-ho telefònicament.  

            Un hàbit molt important és la puntualitat. Els adults som els responsables de què els 

infants arribin a l’hora. És per aquest motiu que us demanem que prengueu aquest compromís. 

           També convé recollir puntualment als nens al migdia i a la tarda. Si teniu cap problema 

aviseu per telèfon.. 

 

          AJUDEM  A  CRÈIXER i  A FER-SE  GRANS 

 

És important que se sentin segurs en l’ambient escolar, entre tots hem de facilitar que 

guanyin confiança i seguretat en ells mateixos, per tant, demanem que  el seu vestuari sigui 

amb roba còmoda. No poden portar  cinturons ni tirants. 

Per una bona endreça i evitar pèrdues, cal que tots els jerseis, abrics, anoracs, 

jaquetes i bates portin una veta llarga per poder-la penjar sense problemes. Tot ha d’estar 

marcat amb el nom. 

 Tot/es  han de portar la bata per les activitats plàstiques, tallers, menjador i altres 

moments que les mestres ho considerin oportú. El color és indiferent, però ha de ser sense 

botons i amb goma als punys. Sempre que es consideri necessari es retornarà la bata per 

rentar. 

  La  motxilla ha de ser de fàcil obertura, sense rodetes i el tamany adequat a l’edat. 

 

HIGIENE I SALUT 

Per evitar contagis els nens han de portar el seu got de casa amb el seu nom visible.  

El divendres se l’enduran a casa per rentar-lo. 

Quan un nen estigui malalt convindrà pel seu bé que es recuperi a casa i avisar a la  

l’escola perquè ho pugui comunicar a la tutora. D’aquesta manera respectem també als seus 

companys evitant possibles contagis. 



 

 

 

 
Quan els nens hagin de prendre medicaments, heu d’intentar que les preses (sobretot 

antibiòtics i mucolítics) no coincideixin dins l’horari escolar. Si això no fos possible, heu de 

portar la recepta mèdica  i l’autorització parental.  

Els mestres no poden administrar cap tipus de medicament. Entenem per medicaments 

tots aquells remeis de la medicina convencional o bé alternativa – homeopatia, naturista... 

Si observem que el vostre fill/a està malalt, us trucarem  immediatament perquè el 

passeu a recollir el més aviat possible. 

Si detecteu polls al cap dels vostres fills i filles cal que administreu el tractament  de 

seguida  i  ho comuniqueu a l’escola. En cas que es detectin polls vius els alumnes no podran 

assistir a l’escola. 

És important que els nens esmorzin bé a casa. Aquí al centre poden portar un petit 

esmorzar que sigui lleuger i saludable : peça de fruita, fruits secs, entrepà... evitant els 

productes envasats. Per ser coherents amb el treball de reciclatge que fem cada dia, han de  

portar l’esmorzar en “tuppers” o embolcalls de roba. 

 

ANIVERSARIS 

Si voleu celebrar l’aniversari amb els companys dels vostres fills  i filles   a l’escola ho 

podeu fer. Compartirem junts un dia especial. Podeu portar des de coques, entrepans... us 

agrairíem que fos fàcil de repartir i que ho porteu tallat de casa. No  porteu begudes. No es 

poden portar llaminadures. 

Les famílies, que ho vulguin, comunicaran a la tutora que volen celebrar l’aniversari 

amb els companys/es a l’aula. Les mestres ho  faran  saber a la resta de les famílies a través 

de la pissarra exterior. 

Si algú volgués repartir invitacions per celebracions  particulars es farà fora  de l’aula. 

 

BIBLIOTECA 

Cal respectar el termini de préstec de llibres de la biblioteca de l’escola. Si un llibre 

es perd o arriba a l’escola malmès, la família haurà d’abonar una quantitat en concepte del 

llibre.  

 

COL·LABORACIÓ  FAMÍLIA –ESCOLA 

La vostra implicació és imprescindible i positiva. 

Des de l’escola volem demanar-vos la vostra participació: portant material, fent algun treball 

conjunt amb els vostres fills/es com les exposicions i possibles participacions en els projectes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
SORTIDES I COLÒNIES 

Entenem  les sortides com un espai i bona  oportunitat d’aprendre d’una forma més 

vivencial.  

Us demanem que no poseu de postres plàtan,  iogurts, natilles, iogurts beguts i similars. Ni 

tampoc begudes en brick, ampolles d’aigua i prou. 

L’escola aposta per fer colònies des de p3 fins a 6è, sempre i quan l’infant se senti preparat i ho 

pugui viure de forma positiva. 

Per tal de facilitar l’organització d’aquestes activitats cal respectar els terminis 

d’autoritzacions i de pagament acordats. 

 

PSICOMOTRICITAT 

Per a les sessions de psicomotricitat, els nens hauran de venir amb  roba còmoda i 

sabatilles esportives amb velcro. 

 

COMUNICACIÓ ESCOLA - FAMÍLIES 

Cada nen i nena té un sobre de plàstic on anirem posant la informació que des de 

l’escola us fem arribar. Cal retornar-lo l’endemà d’haver rebut una informació.   

Un altre mitjà de comunicació és la pissarra exterior per notificacions i avisos breus.  

Continuarem enviant les notificacions per correu electrònic. Penjarem informació a la 

web i a les cartelleres del centre. Evitarem al màxim donar notificacions en format paper. 

 

 

Comptem amb la vostra confiança i col·laboració per tirar endavant la nostra tasca 

conjunta :  l’educació dels vostres fills i filles. No dubteu a fer-nos arribar qualsevol 

dubte que pogueu tenir.  

    

 

 

 

 

 
 
 
 


