ESCOLA FABRA

CICLE INFANTIL

nORMES DEL cicle infantil
ENTRADES I SORTIDES:
Entrem i sortim per
la porta de la nostra
classe .

És molt important
arribar puntual!

Ja som grans i Si tinc un germà/na
entrem sols i soles a més gran, m’heu de
la classe
venir a buscar a mi
primer
FINS AVIAT!

Un cop tancades les
portes haureu d’entrar
per secretaria.

MATERIAL QUE HEM DE DUR:
Capsa de mocadors i
tovalloletes humides

(a principi de curs)
NOMÉS P3!!!
Una muda completa i una
tovallola de lavabo dins d’una
bossa de roba.
Bossa de plàstic per posar la
roba bruta.

Bata amb botons al davant
fàcil de cordar.
Goma als punys i veta
elàstica.

Got de plàstic
i
Tovallola de tocador amb
veta elàstica

El divendres s’ho emportaran a casa i ho retornaran el dilluns.
NOM!!!
És important que tot el
que portin estigui marcat
amb el nom i amb una
veta per si cal penjar-ho
(jaquetes...)

Quan es demani material cal
portar-ho abans de la data
indicada.
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eSMORZAR: els nens i nenes han d’haver esmorzat a casa.
Cal portar: bosseta de
roba per l’esmorzar
amb el tovalló i la
carmanyola

Petit esmorzar
saludable: entrepà
petit, unes galetes,
una peça de fruita...

Tots els dimecres
esmorzem fruita!
DIMECRES

NO es poden portar ni
sucs ni làctics.
Eviteu portar pastes
industrials i alumini i
plàstics per embolicar

FRUITA:Cal portar-la tallada i pelada si és necessari.

ANIVERSARIS:
S’intentarà celebrar el mateix
dia de l’aniversari.

Els aniversaris del juliol se
celebraran al juny i els de
l’agost al setembre.

Es poden portar galetes per
compartir

Les invitacions a festes
particulars d’aniversari NO es
poden repartir a la classe.

En cas d’intolerància o
al·lèrgia cal parlar amb la
tutora.

ALTRES ASPECTES A DESTACAR:
PSICOMOTRICITAT:
Cal portar roba
còmoda (xandall) i
bambes amb “velcro”

JOGUINES:
ENS VESTIM:
NO es poden portar
joguines de cap tipus. Cal venir amb roba
còmoda a l’escola. Per
ajudar a l’autonomia
dels infants eviteu
posar “petos”, calçat
Eviteu portar
de cordons i cinturons.
collarets, polseres i
rellotges.

MOTXILLA:
Cal que sigui petita i
fàcil d’obrir i tancar
(“velcro” o cremallera).
NO s’acceptaran
motxilles amb rodes,
ni amb tanques
complicades.

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ !
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