NORMES D’EDUCACIÓ INFANTIL Curs 2018-2019
. ENTRADES I SORTIDES
-La porta es tanca a les 9.00h i a les 15.00h puntualment.
-No es poden entrar cotxets, motos, patinets... dins l’escola.
. BOSSETA
-Cal portar una bosseta de roba força gran on hi càpiga l’agenda, la carmanyola de l’esmorzar, la tovallola, la bata,
el got...
-No es poden portar motxilles rígides.
. JOGUINES
- P3 no en poden portar.
- P4 i P5 poden portar una joguina petita dins la bosseta per jugar al pati. La joguina la retornaran a casa a la tarda,
en cap cas la trauran al migdia. No es poden portar baldufes.
. ESMORZAR
-L’esmorzar s’ha de portar dins una carmanyola.
-No es poden portar aliments que s’hagin de menjar amb cullera. (iogurts, flams, natilles...)
-No es poden portar bevibles: sucs, Actimels, Petit Suís....
-L’esmorzar s’ha de portar dins d’una bossa petita de roba, amb un tovalló de roba.
. UNIFORME
-S’ha de marcar tot allò que el nen/a s’hagi de treure (sabates i vambes, jaquetes, jersei, buf...). Les bates han de
portar el nom al davant (costat esquerra).
-Posar una veta llarga a tota la roba que el nen/a hagi de penjar al penjador (jaqueta, buf, anorac....)
-Equip de gimnàstica:
-Les vambes han de ser blanques.
-Per poder realitzar l’activitat de gimnàstica els nens han de portar l’equip complert:
.Estiu: samarreta de màniga curta i pantalons curts.
.Hivern: xandall i samarreta de màniga curta a sota.
-Dies de pluja:
-Els nens de P3 i P4 no poden entrar paraigües ni botes d’aigua, la persona que acompanya als nens se’ls ha
d’endur. Els de P5 sí que poden portar paraigües i entrar-los a la classe, però no botes d’aigua.
-Es poden entrar impermeables.
-No es poden portar polseres, collarets, anells ni les ungles pintades.
-No es poden portar trenes fetes amb fils de colors al cap.
-Recordeu que l’anorac ha de ser completament blau marí (per fora i per l’interior)
.MEDICAMENTS
-Per poder administrar un medicament al nen/a és imprescindible donar a la tutora:
.Recepta del metge
.Autorització signada (cal recollir-la al vestíbul) o es pot descarregar a la web.
No obstant, la tutora pot administrar Paracetamol (Apiretal) quan el nen/a ho necessiti, sempre trucant prèviament
als pares. Es donarà una circular on els pares autoritzen la quantitat de Paracetamol que la tutora ha de donar al
nen/a.
-Al·lèrgics: cal portar un Certificat mèdic i el Protocol d’Actuació den cas de crisi.
POLLS I CONJUNTIVITIS
.En cas de detectar que un nen/a té polls o conjuntivitis s’avisarà de seguida a la família perquè els recullin el més
aviat possible per evitar possibles contagis.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!!!

