
QUÈ CAL TENIR EN COMPTE PER ANAR A L’ESCOLA?  

P3 · P4 · P5

HORARI 

Matí de 9 a 13  / Tarda de 3 a 5

Pel bon funcionament de l’escola, cal ser puntual  

VIGILÀNCIA EXTRA

 Matí de 3/4 de 8 a 9. Tarda de 5 a 1/4 de 7.
Per contractar aquest servei cal parlar amb l’AMPA.

EXTRAESCOLARS

 Tarda de 5 a 1/4 de 7. 
S’ha de portar berenar. Es berena de 5 a 1/4 de 6.
Vigilància a càrrec dels mateixos monitors.

Extraescolar d’Anglès. Tarda a partir d’1/4 de 6.
De 5 a 1/4 de 6 la vigilància va a càrrec dels pares.

Per contractar aquestes activitatd cal parlar amb l’AMPA.

PER ON ENTREM i SORTIM? 

Entrem sempre per la porta de baix (Cantonada 
amb la carretera de Roda). Els pares i mares han 
d’acompanyar els nens i nenes fins a la porta  
de la classe. 
A l’hora de marxar cap a casa, els nens i nenes 
surten per  la porta de la classe.

QUÈ PUC PORTAR  

Els sants i/o aniversaris els celebrem a la classe.  
Si es vol, podeu portar un llibre o un joc per a  
la classe que ja no feu servir.
No es pot portar cap tipus de llaminadura ni  
de menjar.
No es repartiran invitacions d’aniversari des  
de l’escola.
No es poden portar joguines a l’escola.

MEDICAMENTS

Per normativa, els mestres no poden administrar 
medicaments als alumnes.  
Si és necessari, els pares han d’anar a secretaria  
a entregar el medicament i omplir el formulari 
específic per aquests casos. 

QÙE HEM DE PORTAR?

EL PRIMER DIA 

· Got de plàstic tou sense nansa. 

· Bata amb gomes al puny per pintura.

(Només alumnes de P·3)

·  Bossa de roba amb recanvi complet 

·  Tovalloletes humides: 2 paquets sense capsa

·  Manta per dormir tipus polar dins una bossa  
de roba. (els nens que es queden a dinar)

(Només alumnes de P·5)
·   Bossa amb un raspall de dents 
(cal que els pares ho revisin setmanalment)

CADA DIA 

·  Roba còmoda i pràctica.

·  Motxilla per portar a l’esquena de mida mitjana, 
fàcil d’obrir i amb nansa per penjar còmodament. 

·  Bata (model Guillem) amb veta per penjar-la 

·  Pitet amb màniga

·  Un mocador de paper a la butxaca de la bata

·  Carmanyola amb l’esmorzar  
Els dimarts i dijous cal dur fruita. No porteu líquids 
(sucs, batuts, cacao…)

RECORDEU!: 
TOT MARCAT AMB EL NOM  
AMB LLETRES MAJÚSCULES  
I AMB UNA VETA  
PER PODER PENJAR

Els mestres i els alumnes troben els llibres  
i el material a l’aula (organitzat per l’AMPA) 
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