
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO ET PERDIS RES, SIGUES PUNTUAL 

L’horari escolar és: 

 
- de dilluns a dijous de 845h a 1700h 

- divendres de 845h a 1600h 
 

L’hora d’entrada al migdia pels alumnes que van a dinar a casa és a les 1500h 

La sortida de parvulari serà a les 1645h i els divendres a les 1545h. 

 

En total són  1 MOTXILLA  i 4 BOSSES 

 bata 

 1 bossa gran per: ROBA DE RECANVI . 
 3 bosses petites per: PITET, MITJONS i VAMBES. 

BATES, VETES I BOTONS 

Els nens han de  portar bata i ha de ser la de l’escola. Ha d’anar marcada amb el 

nom i cognom i amb una veta per penjar-la. 
El PITET ha de dur goma i marcat amb el nom i cognom. 

Normalment es durà a rentar dos cops per setmana. 

 

EQUIP D’EDUCACIÓ FÍSICA  P4A: divendres/ P4B: dijous 

Han de portar les vambes blanques marcades amb el nom i cognom. 
Es durà a rentar un cop per trimestre. 

 

PSICOMOTRICITAT  P4A: dilluns / P4B: dimecres 

Han de portar uns mitjons antilliscants marcats amb el nom i cognom. 
Es durà a rentar un cop per setmana. 

Els nens han de venir amb roba còmode i calçat  fàcil de treure. 

 

A L’ESCOLA S’HI HA D’ESTAR BÉ 

Quan un nen està malalt és millor que es quedi a casa per tal d’observar-ne 

l’evolució. En aquest cas és necessari que ho notifiquin a l’escola. 

 

 

RÈGIM 

Si un nen ha de fer règim, s’ha de comunicar mitjançant una targeta escrita que 

lliurarà al matí a la mestra. 

 

 

AL·LÈRGIES 

Si un nen té al·lèrgies, s’ha de comunicar a porteria i portar l’ informe mèdic. 

 

 

MEDICAMENTS 

Si ha de prendreun medicament imprescindible, cal que escriguin ben clar a la 

capsa: el nom del nen, la dosi i l’hora de prendre’l.  És necessari portar la recepta 

del metge. 

 

 

ACCIDENTS 

Si un nen pren mal a l’escola i cal portar-lo a la clínica, avisarem als pares perquè 

se n’assabentin i l’acompanyin. Si no podem connectar amb la família ho farà 

l’escola. 

 

 

ANIVERSARIS 

El dia del seu aniversari ha de portar tres fotografies de diferents èpoques per 

veure la seva evolució. Si volen fer participar als seus companys, que ho facin 

amb coses senzilles i fàcils de repartir (ni llaminadures, ni pastissos).                

Les festes s’han de canalitzar a nivell familiar. 

 

 

 

CARNETS DE RECOLLIDA 

En cas que hagi de venir a buscar l’alumne una persona que no sigui l'habitual, 

ha de portar el carnet que vàrem donar a P3. 

 



 

 
COMUNICACIONS ALS PARES 

ENTREVISTES 

Els dies d’entrevista són: 

P4A  M. Àngels Fàbrega:  divendres 845h a 945h 

P4B  Ana Casas :  dimecres 845h a 945h 

 

INFORMES 
 
Es donaran dos informes, un al mes de febrer i l’altre a final de curs. 

SORTIDES I EXCURSIONS 

Les sortides i excursions són motivades per l’estudi de les diferents matèries i 

en complementen la programació, per la qual cosa, són obligatòries. Es 

notificaran per correu electrònic. 

WEB 

www.escolalurdes.cat 

 

 


