NORMES DE L’ESCOLA
- Portar roba còmode a l’escola, tota la roba ha d’anar marcada (gorros, bufandes,
bufs, guants, bata, xumets, pitets...) Si pot ser, no portar petos, tirants, ni cinturons,
els dificulten l’autonomia, per afavorir-la també, millor pitets amb goma.
- A l’aula cal deixar una bossa amb roba de recanvi, tota la roba ha d’estar marcada.
En cas de no tenir en un moment donat i se’ls hi posi roba de l’escola, tornar-la neta,
siusplau.
- Recordeu també que aquí les educadores no rentem la roba, intentem treure la
màxima brutícia però tot i així no rentem roba.
- Posar betes a les bates i jaquetes/abrics per facilitar-los l’autonomia a l’hora de
penjar-les al seu penjador.
- No portar bolquers de calceta, allarguen molt la tasca de canviar-los perquè cal
desvestir i tornar a vestir al nen.
- Notes entre pares i mestres: Evitar dir les coses a la porta perquè és possible que
s’oblidi o s’extraviï el missatge. Millor una nota mitjançant la plataforma
KinderTIC adreçada directament a l’educadora.
- S’ha de complir amb les peticions, cal portar paquets de tovalloletes i caixes de
mocadors quan l’educadora cregui convenient (a fi d’existències).
- S’ha d’avisar si una altra persona recull al nen del que habitualment ho fa. Vigilar
qui ve a buscar al nen; no venir per duplicat.
- Procurar no portar joguines de casa, en cas de ser així, no ens responsabilitzem de
la seva pèrdua.
- Prohibit portar diners, envasos de vidre (sucs o iogurts), medicaments dels pares
a la motxilla dels nens.
- Intentar evitar posar clips o pincetes al cap, se les posen a la boca.
- Els xumets, cal portar-los marcats. Intentarem donar-los només a l’hora de
dormir, igual que els ninos i les mantetes.
- Procurar mantenir una bona higiene dels nens i les ungles tallades, per evitar
possibles esgarrapades.
- Si un nen ha de faltar molts dies, avisar a l’escola per tenir-ho en compte.
- Durant el curs se us demanarà col·laboració per a portar alguns elements que
acompanyin el que s’estigui treballant en aquell moment (elements concrets, roba,
objectes...), se us informarà mitjançant una circular.
- Els dies que es fa pintura, intentar posar-los roba vella per evitar que es faci malbé,
és probable que la pintura els cali la bata.
- Un dia per setmana es fa psicomotricitat, sobretot roba còmoda.
Us demanem siusplau que contribuïu el més fidelment amb la normativa pel bon
funcionament de l’escola.

