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Per tal d’afavorir el ritme i el treball dons l’escola bressol les famílies heu de 
col�laborar en les següents pautes d’ordre i funcionament: 
 

HORARI 
 

• Les entrades són de 9 a 9:30h i de 15a 15:30h. Després d’aquest horari, no 
podré entrar a l’escola fins 2/4 d’11 o 2/4 de 5, sempre i quan sigui en casos 
justificats i no de forma sistemàtica. Les sortides seran de ¾ de 12 a les 12 
i de ¾ de 5 a les 5, o bé de ¾ de 6 fins les 6.  
 

• Haig d’entrar a l’escola acompanyat d’un adult i sense córrer pel passadís. 
 

• Tant a les entrades com a les sortides, no podem trepitjar les zones 
enjardinades, no podem pujar a la paret de les tanques ni saltar al pati de 
l’aula de lactants. 
 

• L’escola quedarà tancada a les 6 de la tarda, sigueu puntuals perquè 
sinó em neguitejo. Recordeu que, a partir de les 6, no ens podem quedar 
dins del recinte escolar ja que les meves educadores han de tancar quan 
surtin. 
 

• El servei de permanències serà de 8 a 9h i de 12 a 13h, amb opció de fer-ne 
mitja hora. Un cop iniciat el curs escolar, per donar-se d’alta o de baixa 
d’aquest servei, caldrà fer una sol�licitud mitjançant una instància a les 
oficines de l’Ajuntament. 
 

• Mares i pares, si m’ha de venir a recollir algú que no sigueu vosaltres, heu 
d’avisar-ho a direcció o a l’educadora, sinó no em deixaran marxar encara 
que jo el conegui. 
 

• Si no he d’anar a l’escola cal que aviseu. Si truqueu i surt el contestador, si 
us plau deixeu el missatge. 

 

 
 



 

QUÈ NECESSITO 
 

• Marqueu la meva roba en un lloc visible, i poseu beta a les peces que 
hagin d’anar penjades (abrics, bates, tovallola ...) Poseu el meu nom al 
davant de la bata. 
 

• Totes les bates han de dur punys de goma, però si a més vaig  a l’aula 
de 2 a 3 anys portaré una bata de botons  grossos cordada al davant.  
 

• Per facilitar la meva autonomia he de portar roba còmoda, sense petos, 
cinturons ni tirants. 
 

• Sempre hauré de tenir a la classe una muda completa, en una bossa 
amb el nom marcat per fora ben visible, per si algun dia la necessito. Si la 
faig servir l’endemà porteu-me roba neta. Si no en tinc, us trucaran perquè 
me la porteu. 
 

• El dilluns hauré de portar dues bates i dues tovalloles petites amb la beta 
i el nom. El dimecres i el divendres les tornaré per rentar. 
 

• Hauré de portar un got de plàstic amb nansa i el tornaré a casa cada 
divendres per rentar. 
 

• Hauré de portar una cullereta de postra d’acer inoxidable. 
 

• Hauré de portar una llanterna, preferiblement amb led, sinó us la 
tornaran a casa cada vegada que s’hi hagi de posar piles. 
 

• Tant al matí com a la tarda portaré una cartera on hi puguin caber les 
meves coses: llibreta, bata, got, muda... 
 

• Haig de portar un paquet de bolquers, un de tovalloletes,  un tub de 
pomada i una tovallola mida lavabo per quan calgui canviar-me. Si no porto 
bolquer, només les tovalloletes. Els lactants, a més a més haurem de portar 
un necesser amb sabó, colònia, pinta o raspall, 2 xumets, biberó d’aigua, 
plat, cullera, pitets i una tovallola de lavabo i una de petita. Periòdicament 
us demanaran aigua. 
 

• Necessito un coixí quadrat de roba amb el nom marcat, i una beta d’uns 
20cm aproximadament per poder-lo penjar. 
 

• Per molt que insisteixi en dur a l’escola  alguna joguina de casa, no la 
puc  portar, per evitar baralles amb els meus companys, que es trenqui, es 
faci malbé o fins i tot que es pugui perdre. 



 

• Si em quedo a dinar, cada dilluns hauré de portar 5 pitets marcats amb 
el meu nom i cada dia retornaré el brut per rentar. 
 

• Les meves monitores de menjador us demanaran un paquet de 
tovalloletes humides cada vegada que en necessiti.  

 

 
 

EIII, NO US OBLIDEU!!! 
 

Del 15 de setembre al 15 de maig, celebrarem aniversaris, sants i dia del 
protagonista. Poseu-vos d’acord amb la meva educadora per tal d’establir el 
dia. 
 

LA MEVA SALUT 
 

Quan estigui malalt o tingui febre m’hauré de quedar a casa. Si m’esteu donant 

qualsevol tipus de medicació, no haurà de coincidir amb l’horari escolar. 

Recordeu que l’Escola no pot administrar medicaments. 

 

En quins casos no puc anar a l’escola i durant quan de temps? 

 

� FEBRE-  A partir de 37’4 ºC m’hauré de quedar a casa en observació 
durant 24 hores. Si n’agafo a l’Escola, us trucaran perquè em vingueu a 
buscar de seguida. 

 

� VÒMITS O DIARREES- Quan les deposicions o vòmits siguin 
continuats i/o líquides, hauré de quedar-me a casa fins que s’hagin 
normalitzat. Quan a l’Escola en faci més de dues seguides, us trucaran 
perquè em vingueu a buscar. 
 

� POLLS- Fins 24 hores d’haver iniciat el tractament adequat, i tingui el 
cabell net de llémenes, per evitar que es tornin a reproduir. 
 

� CONJUNTIVITIS- Fins que estigui ben curada. 
 

� FONGS- Fins que estiguin ben curats. 
 



 

� Varicel�la- Hauré d’estar a casa 7 dies després de l’erupció i fins que 
totes les lesions estiguin curades. 
 

� Escarlatina- Hauré d’estar a casa 2 dies des de l’inici de la medicació i 
desaparició de la febre. 
 

� FERIDES, SUTURES, CREMADES- Si tinc ferides, sutures o cremades 
no podré assistir a l’Escola fins que estiguin curades. 
 

� ALTRES- Erupcions de la pell, afeccions a la boca, paràsits intestinals, 
processos vírics... En aquests casos si no es contagiós, amb justificant 
del metge podré anar a l’escola. 

 

 

COMPLIU LES NORMES DE L’ESCOLA I AIXÍ 
LA MEVA ESTADA SERÀ MÉS AGRADABLE 

 

 


