
ORGANITZACIÓ
CURS 2020-21



PUNTUALITAT

 Els adults no poden entrar al distribuidor. (3 anys) Fer fila guardant la 
distància de seguretat. Seguir les marques del terra.

 Màxima puntualitat a l’entrada i a la sortida (s’obrirà 10 minuts abans). Hores 
màximes de recollida: 12:00, 14:00, 16:00.

 El primer dia d’escola els infants duran un full que s’ha d’emplenar i lliurar el 
dia següent amb el nom i DNI de les persones autoritzades en venir a cercar 
l’infant   (3 anys)



MATERIAL

 Tot el material i roba ha d’anar marcat amb nom i llinatge.

 Cada dia els infants vendran amb la bata (posada) i la roba rentada.

 Xandall complet els dies de psico i a les sortides. (No és necessari dur calcetins per 
psico)

 Sabates de velcro.

 Calçons amb elàstic (sense botons)

 No poden dur res de casa, només  berenar saludable dins una carmanyola i botella 
d'aigua( poca quantitat ja que dinen a les 12:00) . Dimecres dia de la fruita (tot 
pelat)

 Es recomana no portar: sucs, iogurts, “actimel”,..

 Motxilla sense rodes. S’ha de rentar sovint

 Muda de roba per quedar a l’escola. (canviar cada estació)



ANIVERSARIS 

 Les festes d’aniversari particulars no es poden gestionar des de l’escola. 

 El dia de l’aniversari de l’alumne serà especial i el protagonista. Li cantarem i 
posarem una corona.

 No es pot dur ni menjar, ni beguda, ni llepolies per a la celebració.



SALUT    

 No es pot assistir a l’escola amb més de 37’5º C temperatura, diarrea, vòmits,
…

 Medicament (full de secretaria especial) o recepte del metge.

 No es pot dur l’envàs sencer del medicament. Dur la dosi exacta. Entregar en 
mà a la tutora o monitora (no deixar dins la motxilla)

 Si es té una intolerància o al·lèrgia és necessari un informe del metge amb 
protocol a seguir.

 Es recomana revisar periòdicament els cabells dels infants (mínim un cop a la 
setmana) per si tenen polls o llèmenes. S’han d’eliminar completament



INFORMACIÓ FAMÍLIES 

 Llibret informació general (finals setembre o principis d’octubre) 

 Informe trimestral

 Pregam revisar les motxilles diàriament.

 Tutories telemàtiques

 Informació de menjador I descans després de dinar queda pendent

 Demà telefonarem per informar sobre grups i torns (posiblement sortirà 
“número oculto”)
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