NORMATIVA
Sant Gabriel
Viladecans

ENTRADES I SORTIDES

EDUCACIÓ
INFANTIL

Entrada a l’escola:
● Els alumnes entren a les 9:05h i a les 15:05h per no coincidir amb els alumnes de l’ESO
● Dues mestres reben als nens/es, una es col·loca a la porta d’entrada i l’altra al vestíbul on comencen les escales. El porter/a està a la
porta d’entrada del carrer
● Les famílies entren fins el porxo i NO poden pujar les escales
● La comunicació entre família i col·legi es farà mitjançant l’agenda escolar del nen/a.
Sortida de l’escola: 13h i 16:50h
● Els alumnes de menjador i els que fan activitats extraescolars esperen a la classe fins que la monitora els ve a recollir ● Els pujaran a
buscar els seus pares, avis,... a les aules
● Els pares/mares NO poden quedar-se al vestíbul amb els nens/es jugant als racons

ASSISTÈNCIA PUNTUALITAT

EQUIPAMENT ESCOLAR

● Les mestres passen llista, anoten les absències i els retards a la llista de control d’assistència
● Cal arribar puntuals, tant a les entrades com a les sortides
● Els alumnes porten la bata posada de casa cada dia (ha de portar posat el nom davant) i un parell de mocadors de paper a la butxaca
● Els alumnes porten la motxilla de l’escola cada dia amb l’esmorzar dins d’una carmanyola, la cantimplora plena d’aigua, un tovalló de
paper i un paquet de mocadors de paper
● Els pares/mares NO poden ficar res a dins de les motxilles del altres nens/es (invitacions, notificacions,...)
● És obligatori portar l’equip d’esport oficial el dia que fan psicomotricitat, quan van a la piscina i quan van d’excursió (els alumnes de P3
sempre han de portar l’uniforme posat):
Pantalons curts o llargs
Samarreta de màniga curta o llarga
Dessuadora
Sabatilles esportives amb velcro
● La bata, la dessuadora, les samarretes, les jaquetes i els abrics han de dur una veta cosida per poder-los penjar
● Tota aquesta roba ha d’anar marcada amb el nom de l’alumne, per evitar canvis i pèrdues

MATERIAL DE CLASSE

CÀRRECS

ESMORZAR

● Es fan servir llibres de diferents editorials
● També fem fitxes elaborades per les mestres
● Cada nen/a guardarà la seva fitxa de treball a la casella que té amb el seu nom
● Es farà un àlbum amb aquests treballs i els alumnes se l’emportaran a casa
● A la classe, a compartir per taules, disposem de tot tipus de material fungible
● S’establiran diferents càrrecs en funció del grup classe ( llapis, colors, retoladors, plastilina, repartir fitxes....) Aquests càrrecs són posats per
la tutora i s’aniran renovant setmanalment
● Es portarà cada dia dins de la motxilla del col·legi amb un tovalló de paper. No poden portar begudes, iogurts ni llaminadures
● Els alumnes esmorzen a la classe. Si algun alumne no ha acabat d’esmorzar a l’hora de sortir al pati, pot treure’l i acabar d’esmorzar
assegut en el banc
● Cada nen/a té la seva cantimplora amb aigua i l’han de portar plena d’aigua cada dia dins la motxilla del col·legi

CANTIMPLORA

MUDES

JOGUINES

ANIVERSARIS

MEDICAMENTS

SALUT I HIGIENE

● A P3 cada nen/a porta la seva muda que es guardarà a la bossa de roba que hi ha al passadís en el seu penjador Quan comença
a fer fred les famílies han de canviar la muda
● A P4/P5 tenim mudes a l’escola que fem servir en cas de necessitat i s’han de retornar netes a l’escola
● No es permet portar joguines a la classe si no és per indicació de les mestres, que podran demanar diversos objectes (joguines, contes...)
per realitzar activitats puntuals
● Per celebrar els aniversaris, es podrà portar al col·legi (si els pares ho estimen oportú) alguns aliments (galetes, bescuit, pastís, ...),
embalats en presentació individual del fabricant, per celebrar-lo a la classe
● No poden portar llaminadures, ni sucs, ni espelmes
● Fem una corona als nens/es i una petita festa a la classe i convidem als companys/es de la classe paral·lela
● Les mestres no repartiran targetes d’invitació de les festes d’aniversari, i els pares no poden posar-les a les motxilles dels nens/es
● Els pares adequaran els horaris d’administració de medicaments per a què no coincideixin dins l’horari lectiu
● Llevat casos especials, només s’administraran medicaments als alumnes en horari de 13h a 15h. Per poder administrar-los, cal portar la
recepta mèdica (actualitzada) i l’autorització dels pares en el full que facilita l’empresa de menjador, on s’especifiqui el nom de l’alumne, la
dosi i l’horari d’administració.
● En el cas d’una al·lèrgia o malaltia crònica que necessiti una medicació, els pares hauran de signar l’autorització i hauran de portar un
Certificat Oficial del Col·legi de metges
● Si es detecta la presència de llémenes i/o polls en els cabells d’un/a alumne/a s’avisarà a la família i per tal de reintegrar-se a l’aula
caldrà haver realitzat el tractament de manera adient i eficaç
● Es donarà una circular als companys/es d’aula per tal que prenguin precaucions
● Si un/a alumne/a té “molluscum contagiosum” (mol·luscs) no pot assistir a la piscina
● En el cas de tenir algun tipus d’infecció contagiosa els pares no portaran l’alumne/a a l’escola i es reincorporarà quan tingui l’alta mèdica

