
    

 

 

CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA 

 
 

Quan hem de viure i conviure en grup és necessari saber què 

cal fer i qui ho ha de fer. 

L’equip de l’escola apostem pel funcionament següent: 

 

1.- Calendari i horari 

 

 El calendari és el que marca el Departament 

d’Ensenyament. Cal tenir en compte que a l'escola 

bressol no tots els infants començaran el mateix dia, 

ja que es fa una adaptació progressiva.  

 

 L’horari  de l’escola és: 

 

De 8:00 a 9:00  Horari matiner. 

 De 9:00 a 16:30 Horari ordinari d’escola. 

De 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 16:30 Horari d’escola 

sense dinar. 

 

 L’horari matiner, només es durà a terme si hi ha un 

mínim de deu nens/es inscrits/es en aquest servei. 

 

 L’horari d’entrada al matí és a les 9:00 i el de la 

tarda a les 15:00. Si algun nen/a ha d’arribar tard ho 

haurà de comunicar prèviament. 

  

 L’horari de sortida al matí, és a les 12’00 pels 

nens/es que no es queden a dinar. 

 

 Si un infant que dina a l’escola ha d’absentar-se al 

matí haurà d’avisar a la tutora i tornar al centre 

abans de les 11:30 h. 

 

 L’horari de sortida a la tarda, és a les 16:30 h. 

 

 Cal que respecteu els horaris al màxim per tal 

d’afavorir el bon funcionament de l’escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- Alimentació 

 

 Els infants que venen a les 9:00  vindran esmorzats de 

casa i a mig matí els repartirem un palet. 

 

 El dinar  s’elabora a l'escola, és variat i equilibrat 

tenint en compte les necessitats dels infants.  

 

 Si el vostre fill/a necessita una dieta específica, 

cal fer-ho saber a la mestra. 

 

Horaris aproximats dels àpats. 

- Palet de pa: 9:30. 

- Dinar: Entre 11:45 i 13:00.  

- Tastet d’aliments per la tarda 15:30. 

 

3.- Vestuari 

 

 A l’escola els infants porten bata. Si el nen/a es 

queda a dinar i dormir també haurà de portar pitet i 

llençols. Ho haurà de portar tot marcat. 

 

 Cada nen/a haurà de portar dues bosses; una es quedarà 

a l’escola amb la roba de recanvi i l’altra anirà a 

casa cada dia amb el nen/a. ( Ha de ser fàcil d’obrir 

i tancar). Es desaconsellen les motxilles amb rodetes. 

 

 Poseu roba còmoda als nens/es, per tal de millorar la 

seva autonomia, per tant no s’admeten “monos o petos”, 

elàstics i cinturons. 

 

 És important que les jaquetes, anoracs i abrics, 

portin una beta per poder-los penjar. 

 

 La bata i el llençol els heu d’adquirir a l’escola. 

 

 

4.- Salut i medicaments 

 

 L’infant no pot venir a l’escola quan està malalt o té 

febre (37’5º), tan pel seu benestar com per evitar 

contagis als altres nens/es.  

 

 L’escola avisarà a la família si el nen/a es posa 

malalt durant l’estada al centre, perquè el vingueu a 

buscar. 

 

 En cas de malaltia i que el nen/a no vingui a l’escola 

us preguem que ens ho feu saber. 

  



 A l’escola no es donen medicaments si no són totalment 

necessaris i sempre acompanyats de la recepta mèdica i 

l’autorització de la família per escrit. En cap cas es 

subministraran antitèrmics i/o antibiòtics. 

 

 

5.- Comunicació Família – Escola 

 

 La comunicació entre la família i l'escola és molt 

important.  A l'escola bressol es potencia amb: 

 

 Tutories amb les famílies. 

 Reunions amb les famílies. 

 Diàleg diari amb les mestres. 

 Pissarra: On hi ha anotada l’activitat que 

s’ha treballat cada dia. 

 Graelles diàries d’informació: On es pot 

trobar:  el que ha menjat l’infant, el temps 

que ha descansat i el control d’esfínters. 

 Taulell d’anuncis de l’AMPA.   

 Trobades i festes durant el curs. 

 Circulars, per informar d’activitats, menús 

mensuals... 

 BLOG www.ebmalcarras.com Tota la informació 
relacionada amb l’Escola (circulars, menús 

mensuals, calendari escolar, notícies, 

fotografies d’activitats...) 

 eBando. On s’informarà de fets puntuals com 

reunions i altres notícies que puguin 

interessar a totes les famílies. 

 

6.- Economia 

 

 Un cop formalitzada la matrícula, l’import 

d’aquesta no podrà ésser retornat. 

 

 Les mensualitats es passaran pel banc del 5 al 10 

de cada mes. 

 

 Tot més començat serà cobrat, si es dóna de baixa 

l’infant ho heu de comunicar amb antelació i abans 

de finalitzar el mes. 

 

 En cas que l’infant falti a l’escola cinc dies  

seguits es descomptarà un quart de la quota de 

menjador. 

 

 En cas de manca de pagament de la quota durant el 

període de dos mesos, es requerirà als pares per 

escrit, i en cas de no abonar els pagaments 

pendents, es donarà de baixa  a l’infant. 

 



 

 

 

 

 

7.- Material  

 

MATERIAL PER A COMENÇAR L’ESCOLA 

TOTS ELS NENS HAN 

DE PORTAR 

- Una bossa amb roba de recanvi: 

o Una muda 

o Un jersei 

o Uns pantalons 

o Uns mitjons 

 

- Un got de plàstic 

- Dos paquets de tovalloletes 

- Una tovallola de lavabo 

- Una pinta 

- Una ampolla de colònia de litre 

- Una caixa de mocadors de paper 

- Un coixí 

- Una bossa de palets de pa. 

- Una caixa de 100 guants de làtex 

(talla M o L). 

 
ELS NENS QUE PORTEN 

BOLQUERS, HAN DE 

PORTAR: 

- Un paquet de bolquers 

- Una pomada (si en fa anar) 

 
ELS NENS QUE ES 

QUEDEN A DINAR, HAN 

DE PORTAR: 

- Un pitet amb goma 

- Un llençol (s’adquireix a l’escola) 

- Un llençol per tapar-se.  

 
RECORDEU QUE TOTA LA ROBA I OBJECTES HAN D’ANAR MARCATS!  

 

 

 

 


