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                ORIENTACIONS PER LES FAMÍLIES  

          PARVULARI 

 

- L’horari del centre és de 8:55 a 12'30 h. del matí i de 15 a 16'25 h. de la tarda. 

  La porta d´entrada a  P-3 és la negra d´Infantil. 

- Els  primers dies de curs els alumnes de P3 fan l’adaptació a l’escola i tenen  

  uns horaris diferents (s´adjunta grups i torns dels horaris dels primers dies). A                   

partir d´aquí horari matí i tarda. 
 

- Es prega puntualitat en les entrades i sortides de l’escola. 
 

- Procureu que el vostre fill o filla vagi al lavabo abans de sortir de casa, tant  

 pel matí com per la tarda. 
 

- És molt convenient que el vostre fill o filla no falti a l’escola. Cal informar a la  

 mestra del motiu de les possibles absències. 
 

- Si per qualsevol motiu els heu de venir a recollir abans d’hora, aviseu abans a la 

 mestra. (hi ha un full d´autoritzacions per si han de recollir als infants i que no       

siguin els pares). 

- Per prevenció i evitar possibles contagis no porteu a l’escola els nens/es que  

 estiguin malalts (conjuntivitis, polls, ...) A més a més de febre, mal de cap. 

- Es rentaran les mans tant a les entrades com a les sortides i  en diferents   

moments del dia.  
 

ROBA 

- Vestiu el vostre fill o filla amb roba còmoda, eviteu els pantalons amb peto, els  

 tirants, els cinturons… així serà més autònom a l’hora d’anar al lavabo. 

 

- La roba d’abric, la bata, la jaqueta, la bossa de l’esmorzar, el tovalló… haurà  

 d’anar marcat amb el nom del nen o nena. 

- Poseu una veta llarga a la bata i a la jaqueta, per poder penjar-les als  

 penjadors.
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                                             COSES QUE HAN DE PORTAR: 

 

- Una bata vella per pintura, fang…  amb el nom ben visible i veta llarga al coll.  

 

- Bossa de l’esmorzar. Amb el nom ben visible. Evitar motxilles. 

 
- Una ampolla d´aigua per veure. 

- Bossa de roba o motxilla on hi hagi una muda complerta de recanvi, per poder  

 canviar-lo en cas de necessitat .  Amb el nom ben visible. 

- Un xandall  i calçat esportiu (cordat amb velcro) per fer psicomotricitat  

 (s’aconsella el de l’escola i posar el nom a totes les peces). 

 

- Una fotografia mida 10x15 pel llibre dels noms. 

 

 

 
 
 
 
 

 


