07/09/2017
HORARIS

•
•

•

Horari d’entrada: al matí fem la fila a les 8.55h i entrem a classe a les 9.00h. A la tarda
fem fila a les 15.00h i entrem a les 15.05h.
Horari de sortida: al matí es recullen entre les 12.50h i les 13.00h. A la tarda es
recullen entre les 16.55 i les 17.05h. Els alumnes de P3 es recolliran sempre a la
classe.
Horaris de la guarderia: al matí de 7.45h a 9.00h (hi podeu portar els nens/es fins a les
9.45h; més tard d’aquesta hora us heu d’esperar per deixar-los a la fila) i a la tarda de
17.05h a 18.05h.

FILES

•
•
•

P3: al pati on hi ha les fonts i en perpendicular (al costat de la porteria) entraran pel
cancell.
P4: davant de la porta de l’escala exterior i entraran per aquesta porta
P5: al costat de la cistella de bàsquet de mig camp (davant la paret de l’edifici) i
entraran per la porta de la galeria.

COSES A PORTAR EL DIA 8 DE SETEMBRE (11.30-14.00h)

•
•
•
•
•
•
•

•

Muda de recanvi: porteu una muda en una bossa de roba MARCADA AMB EL NOM.
Got de plàstic per beure.
Bata del col·legi MARCADA AMB EL NOM i la CINTA PER PENJAR.
La carpeta del 1r trimestre d’ENTUSIASMAT, BARCANOVA LLENGUA i ENTORN
(RELIGIÓ només els alumnes de P4 i P5) MARCAT AMB EL NOM.
1 paquet de tovalloletes MARCAT AMB EL NOM.
1 capsa de mocadors de paper MARCAT AMB EL NOM.
NENS/ES DEL MENJADOR:
o una bata amb coll de goma diferent a la del Col·legi.
o Un llençol ajustable per a l’hamaca (el podeu trobar a ESPORTS SOLÉ, c/
Igualada) MARCAT AMB EL NOM BEN VISIBLE I UN DIBUIX. També un llençol
per tapar-se (els llençols només els alumnes de P3 que utilitzen aquest servei).
TOT EL QUE EL NEN/A PORTI AL COL·LEGI HA D’ESTAR MARCAT AMB EL NOM.

COSES A PORTAR EL DIA 12 DE SETEMBRE

•
•
•
•

Motxilla sense rodes.
Carmanyola per l’esmorzar, MARCADA AMB EL NOM. Aconsellem no portar esmorzars
que requereixin cullera. Els dijous cal portar fruita per esmorzar, tallada i pelada.
Jaquetes i anoracs MARCATS AMB EL NOM i amb CINTA per penjar.
Xandall i uniforme del Col·legi MARCAT AMB EL NOM i portar-ho els dies que toca
segons l’horari. Cal portar l’uniforme del primer a l’últim dia de curs.

NORMES DE FUNCIONAMENT

•
•

•
•
•

Els pares no haurien d’entrar a l’aula per no interferir en la dinàmica de la classe.
És necessari omplir el full d’autorització d’administració de medicaments més l’original
de la recepta del metge, i omplir el full de recollida de nens i nenes per persones
diferents als pares, si és el cas.
Aniversaris: s’aconsella portar coca amb xocolata. No porteu llaminadures ni dolços.
Durant la primera setmana de curs us donarem el paper amb els horaris d’Expressió
Corporal.
Trobareu a les motxilles una carpeta de plàstic que servirà per enviar informació diversa
del Col·legi a casa i de casa al Col·legi. No es pot treure de la motxilla.
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