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Normativa de Convivència – EDUCACIÓ INFANTIL 

 
 Per tal d’evitar al màxim les interrupcions que afecten la bona marxa de 

les activitats que realitzem, cal respectar els horaris d’entrada i sortida: 

 

 

P2 _______________________________________ 

MATÍ 

Entrada: 

A les 8,50-9,05h 

A 2/4 de 10h 

A les 10 h 

 

Sortida:  

A 2/4 d’1 

A les 12h 

 

Els nens que vinguin a les 10 del matí han de venir esmorzats de casa. 

TARDA 

Entrada: 

A 14,50-15,05h 

Sortida: 

A les 17h  

 

 

P3,P4 i P5_________________________________ 

MATÍ 

Entrada: 

A les 8,50-9,05h 

Sortida: 

A les 13h 

TARDA 

Entrada: 

A 14,50-15,05h 

 

Sortida 

A les 17h 

 

Un cop tancada la porta no s’obrirà, excepte si s’ha avisat abans. 

Us preguem el màxim de puntualitat. 

 

 

 Els infants no podran ser recollits per altres persones sense que els 

pares/mares hagin omplert l’autorització  que us adjuntem aquest 

dossier. 

 

 Els nens que vénen amb el transport escolar al matí, seran recollits per 

un responsable i acompanyats a les seves classes corresponents, i a la 

tarda, seran acompanyats fins l’autocar pels responsables del mateix. 

 
 

 Els nens que utilitzen el servei d’autocar cal que portin un impermeable 

dins la motxilla durant tot el curs. 
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 Quan el nen està malalt no pot assistir al col·legi, tant perquè necessita 

un ambient tranquil i un tracte individual, com pel risc de contagi que 

representa. En el cas que la tutora consideri que el nen no està en 

condicions de romandre a l’escola, avisarà a les famílies perquè el 

vinguin a buscar. 
 

 En cas de pediculosi s’avisarà a la família per tal que puguin venir a 

recollir el seu fill/a per a fer-li el tractament adequat, evitant així el 

contagi a altres alumnes; a la resta de famílies se’ls farà arribar una nota 

informativa per tal de poder fer el tractament en el cas de que el seu fill/a 

tingui polls. La família que detecti pediculosi a casa cal que informi a la 

seva tutora. 
 

 El nen que hagi  de prendre algun medicament cal que porti a la mestra 

l’autorització per l’administració de medicaments degudament 

signada i la recepta mèdica corresponent. 

Per evitar disgustos, els nens que vénen amb autocar cal que portin la 

dosi exacta que han de prendre. 
 

 No es poden dur joguines a l’escola, a excepció del dos primers dies  de 

classe després de la festivitat de Reis. 
 

 Aconsellem que no portin braçalets, anells, cadenes i pins pel perill que 

representen. 
 

 Aconsellem que els nens assisteixin al col·legi amb cartera o similar per 

evitar que les cartes que han d’arribar a casa, es perdin pel camí. No 

són permeses les motxilles de rodes. 
 

 Cal respectar les instal·lacions, jocs, etc. Tant en horari escolar com a 

l’hora d’entrades i sortides. 
 

 Quan sigui el sant o l’aniversari, i es vulgui celebrar, tan sols poden 

portar una llaminadura. 
 

 Per motius pedagògics, el nen o la nena que vulgui convidar a nens i 

nenes de la classe per celebrar el seu aniversari no podrà repartir les 

invitacions a l’aula si no són per a tots. 
 

 Quan un nen que normalment no utilitza el servei de menjador es vol 

quedar a dinar, cal fer el pagament a la secretaria del col·legi. 
 

 Els nens que utilitzen diàriament el servei de menjador quan van 

d’excursió, els entrepans del dinar, si no dieu el contrari, els hi faran els 

cuiners del col·legi. 

 


