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Normativa de Convivència – EDUCACIÓ INFANTIL 

 

ENTRADES I SORTIDES 
 

 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: 

 

P0, P1 i P2 _______________________________________ 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3, P4 i P5_________________________________ 

 

MATÍ 
Horari entrada:                 8:50h–  9:05h 

                     Horari sortida:            12:45h 
 

TARDA 
Horari entrada:                14:50h–15:05h 
Horari sortida:                 16:45h 
 

Us preguem el màxim de puntualitat pel bon funcionament de les activitats. 

 

 Els infants podran ser recollits per altres persones (majors d’edat),  

sempre que els pares/mares hagin omplert l’autorització que us 

adjuntem en aquest dossier. 

 
Horari acollida matí:       7:45h– 9:00h 
  
MATÍ 
Horari entrada:               8:50h–  9:05h 

           9:30h 
                    10:00h 
Horari sortida:         12:00h 
                    12:30h 
                    12:45h  
Horari menjador:          12:30h–15:00h 
 
TARDA 
Horari entrada:             14:50h–15:05h 
Horari sortida:              16:45h 
  
Horari acollida tarda:   17:00h–19:15h 
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TRANSPORT ESCOLAR 

 

 Els nens que venen amb el transport escolar al matí, seran recollits i 

acompanyats a les seves classes corresponents per la monitora 

d’autocar i una responsable del col·legi. A la tarda, seran acompanyats 

fins l’autocar per les responsables del col·legi.  

 
 

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

dins la motxilla durant tot el curs. 

 

PEL QUE FA A LA SALUT 
 

 

 Quan el nen/a 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/a 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 adient, 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/a que hagi  de prendre algun medicament cal que porti a la 

mestra l’autorització del tutor legal per l’administració de 

medicaments degudament signada i la recepta mèdica 

corresponent. 

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

dosi exacta que han de prendre. 

 

ALTRES NORMES 
 

 Cal marcar amb el nom de l’alumne tota la roba que porti a l’escola. 
 

 Els dies d’Educació Física han de portar el xandall del Col·legi. 
 

 Cada nen/a ha de portar una bossa de tela amb roba de recanvi, que 

renovarem en cada canvi d’estació i sempre que es faci servir. 

 

 Els dies de pluja cal deixar el paraigües a l’escola, ja que el 

necessitaran si van al cole gran a fer l’E.Física o per qualsevol altre 

trasllat.(P4,P5) 
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 No es poden dur joguines a l’escola, a excepció dels dos primers dies  

de classe després de la festivitat de Reis. 
 

 Aconsellem que no portin braçalets, anells, collarets pel perill que 

representen. 
 

 

 Quan sigui el sant o l’aniversari d’algun alumne/a, i es vulgui celebrar, 

tan sols poden portar una llaminadura per nen o coca de forner 

(begudes no). Tingueu present els alumnes que tenen al·lèrgies o 

intoleràncies. 
 

 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 ni dins el recinte escolar. 
 

 Els nens han de venir esmorzats de casa però a l’escola oferim la 

possibilitat de fer un àpat a mig matí i a mitja tarda perquè puguin 

menjar l’entrepà o fruita que han portat de casa (recomanem que siguin 

aliments saludables dins una carmanyola petita). 
 

 Cada nen/a portarà una motxilla, suficientment gran, on càpiga 

l’agenda, les carmanyoles, l’ampolla d’aigua i altres materials que hagi 

de dur a casa o al col·legi (no es permeten motxilles amb rodes). 
 

 L’agenda escolar i la carpeta blava es donarà a principi de curs. Us 

demanem que cada dia reviseu l’agenda i traieu les notes informatives 

que us afegim. 
 

 Els avisos i notificacions a la tutora caldrà fer-los mitjançant l’agenda 

o el correu electrònic de la professora.  
 

 No es poden portar diners al col·legi ni donar a cap mestre perquè els 

guardi. 
 

SORTIDES ESCOLARS 

 

 Quan fem sortides els alumnes han de portar el xandall del Col·legi. No 

poden portar diners ni llaminadures.  

 L’ aigua s’ha de portar en una ampolla que no vessi (ni vidre ni llauna). 

 El menjar en una carmanyola tancada hermèticament . 

 Si un alumne no es troba bé el dia de la sortida, recomanem que es 

quedi a casa fins que millori. 
  


