
 NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 
ESMORZARS 
És important que els nens i les nenes esmorzin a casa, abans d’anar cap a 
l’escola. 
Recomanem que es porti a l’escola un petit entrepà, procureu no abusar de 
dolços i bolleria. 
 
 
ANIVERSARIS 
Quan es celebren els aniversaris sovint es porten gran quantitat de 
llaminadures i com tots sabem el problema de salut més freqüent entre els 
més petits és la càries i aquest depèn molt del consum de sucre. Per això us 
proposem que porteu petits detalls per compartir i pràctics a l’hora de 
repartir: cromets, enganxines, material escolar... 
Dintre del Centre no es repartiran invitacions d’aniversari, penseu que els 
nens i les nenes que no són convidats ho passen molt malament quan tothom 
rep una invitació i ells no. 
L’escola només farà d’intermediari en les festes d’aniversari o sants en el 
cas de ser convidats tots els companys de la classe. 
 
 
MEDICAMENTS, SALUT I PREVENCIÓ  
L’administració de medicaments és responsabilitat de la família i per tant us 
preguem que feu coincidir les tomes fora de l’horari escolar. Només 
s’administrarà en casos estrictament necessaris. 
 
Els medicaments cal donar-los en mà a la Srta. de la porta, no els poseu mai 
a la cartera, i cal que hi figuri escrit el cognom, la dosis i l’horari. No es  
donarà cap medicament que no porti aquestes dades. 
Si es té febre l’escola no administrarà antitèrmics. 
Recomanem que durant el curs vigileu el cabell dels vostres fills i filles. 
Cal que les nenes vinguin amb el cabell recollir per evitar al màxim els 
contagis. 
Per qüestions de salut col·lectiva no pot venir a l’escola cap alumne que 
tingui: febre, conjuntivitis, gastroenteritis, polls o malaltia infecciosa. 
En cas de dubte cal portar el certificat del metge.  
 
En cas d’accident a l’escola, procedirem de la següent manera: si la ferida és 
lleu la cura es farà a la mateixa escola, si l’accident requereix la cura al 
centre sanitari avisarem a la família perquè el portin, en cas de que l’escola 
valori el trasllat immediat aquest es farà directament i s’avisarà 
paral·lelament a la família. 



 
 
TELÈFON 
Durant els horaris de classe, ni el professorat ni l’alumnat es posaran al 
telèfon, cal que deixeu l’encàrrec a secretaria. 
Així mateix, agrairíem que no atureu al professorat pel carrer per qüestions 
d’escola, elles tenen hores de visita i us atendran millor en el centre. 
 
XANDALL I BATES 
Tots els alumnes han de portar l’equip de gimnàstica, d’ús obligatori, per dur 
a terme les classes d’Educació Física i per a totes les sortides escolars: 
- samarreta de l’escola 
- xandall complert de l’escola 
- mitjons blancs 
- bambes 
 
Els dies que no porten xandall cal posar-se la bata-uniforme per estar 
dintre de les aules. 
 
 
SORTIDES ESCOLARS 
 
Es realitzarà, com a mínim, una sortida per trimestre. 
Quan anem d’excursió cal que tots vagin amb el xandall de l’escola. 
És imprescindible que les famílies signeu l’autorització que se us donarà a fi 
de que l’alumne pugui sortir del Centre. 
 
 
JOGUINES 
Les joguines del parvulari és material comú per tant els nens i les nenes no 
han de portar res de casa. L’escola no es fa responsable de les joguines que 
es portin a l’escola. 
Si es dóna el cas que algun nen/a arriba a casa amb material de l’escola es 
prega que el retorneu al dia següent.  
 
 
 

INDUMENTÀRIA 
Els abrics, jerseis i anoracs han de portar una cinta o beta per poder-los 
penjar. 
Poseu el nom i cognom a totes les peces de vestir, sobretot a les bates i als 
xandalls que són tots iguals. 
No els abrigueu excessivament, recordeu que dintre de la classe van amb la 
bata. 
Vestiu-los amb roba còmode. Eviteu cinturons, petos i tirants. 


