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NORMES GENERALS: EDUCACIÓ INFANTIL 
 

HORARIS: 

- Entrada: Matí  9 hores.  

Tarda 15 hores. 

 

- Sortida:  Matí de 12,50 a 13 hores a la porta d’entrada d’ed. Infantil. 

Tarda de 16,45 a 17 hores, a la porta de la classe del vostre/a fill/a. 

 

Es prega puntualitat tant a l’entrada com a la sortida i preguem que a la sortida sigueu 

àgils, no us atureu en el passadís, eviteu donar el berenar. Els nens/es de P.5 es 

dirigiran a la sortida per l’escala que dona a correus. 

 

ESMORZARS: Poden portar un petit esmorzar sòlid. No està permès portar líquids 

(sucs, iogurts…) o qualsevol mena de llaminadures. 

 

LLAMINADURES, REGALS I ANIVERSARIS: Si l’alumne vol portar llaminadures pels 

seus companys/es, les podrà repartir a la sortida de l’escola, i se les menjaran fora 

d’aquesta. Preguem també a les famílies que, si els seus fills han d'assistir a alguna 

festa particular, no portin ni les invitacions ni els regals a classe, ja que creiem que això 

fomenta unes diferències que ens agrada evitar. 

 

SORTIDES: Quan els alumnes surten d'excursió, i contracten el servei de menjador 

mensual tindran el pícnic inclòs o poden portar el dinar de casa. 

 

JOGUINES: Els/les nens/es no poden portar joguines a l’escola. 

 

ETIQUETAR: Tota la roba i les coses de cada nen/a han d’estar marcades amb el nom 

ben visible. 

 

VETES LLARGUES: Posar vetes llargues per poder penjar els jerseis, les jaquetes, els 

abrics, la jaqueta del xandall.  

 

MEDICAMENTS: L’escola només administrarà: 

- Un medicament que tingui un tractament indicat pel seu pediatre. En aquest cas 

haureu d’entregar a l’escola la recepta mèdica especificant la dosi i la durada del 

tractament i sempre s’ha d’autoritzar l’escola per la seva administració, 

mitjançant el full d’autorització que signareu en el moment d’entregar el 

medicament. 

 



XANDALL * (Els alumnes i les alumnes tenen l'obligació d'assistir a l'escola amb el 

xandall reglamentari): 

• Xandall i samarreta blanca segons model per educació física. 

• Vambes blanques per educació física. 

• Motxilla segons model.  

• Bata segons model. 

  

 Cal que tota la roba estigui marcada amb el nom de l’alumne/a 

 

  

  

   

*Tot l’equipament escolar poden adquirir-lo a l’escola.  

 

 

 

Gràcies per la vostra col·laboració 

Equip de mestres d’E. Infantil 

 


