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NORMES DE FUNCIONAMENT
DE LA NURSERY
CURS 2013-14
ENTRADES I SORTIDES
-

Els horaris són flexibles però un cop establerts us preguem que sigueu puntuals a
l'hora de portar i recollir les criatures.

-

L’Escola ofereix la possibilitat de fer hores complementàries de 5:00 a 6:00 de la
tarda.

-

Si la recollida d'un nen l'ha de fer una persona que no sigui l'habitual, cal que es
comuniqui abans a la mestra o mitjançant l’agenda i que la persona en qüestió
s'identifiqui amb el seu D.N.I.

-

Durant l’estona de la migdiada (de 12:00 h. a 15:00 h.) no es realitzaran sortides ni
trucades de telèfon, per tal de respectar l’horari de dinar i descans dels infants.

ESMORZARS
-

Els que entren abans de les 9 h. i hagin d'esmorzar a la Nursery hauran de portar la
llet i/o els cereals de casa i deixar-los a l'escola fins que s'acabin.

EQUIPAMENT
UNIFORME D’ESTIU
A partir del mes de setembre s’ha de portar l’uniforme d’estiu i la cartera de l’Escola. El
trobaran a “El Corte Inglés” de la Plaça catalunya.
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CARTERA DE L’ESCOLA
-

Tots els nens han de portar un recanvi de roba complet a la cartera, 4 ó 5 bolquers,
i 1 ó 2 pitets, tot marcat amb el nom del nen/nena.

-

El paquet de tovalloletes humides, la crema del culet, la crema hidratant, la pinta i la
colonia, marcades amb el nom del nen/nena, es deixaran a l’Escola. Els “xumets”
també han de portar el nom.

-

Tots els nens han de portar un biberó o got per l’aigua.

AGENDA
-

Cal portar una “agenda” que serà l’eina de comunicació entre la llar d’infants i la
família, “La Meva Primera Agenda”, Editorial Edebé. La poden trobar a la llibreria
“La Ploma”, carrer Sicília, 332 (entre Rosselló i Provença).

MATALASSETS
-

A partir d l’any, els nens que facin migdiada a l’Escola (classes Pollets, Bolets i
Pingüins), han de comprar un matalasset. Els matalassets han d’anar marcats amb
el nom, i divendres s’els emportaran a casa per rentar-los. Els trobareu a “El Corte
Inglés” de Plaça Catalunya.

BATES
-

A partir del mes d'octubre s'ha de portar la bata.

-

Les bates s’han de canviar cada dia i s’han de portar posades abans d’entrar a
l’Escola. Els trobareu a “El Corte Inglés” de Plaça Catalunya.

-

VESTUARI
-

Per tal de facilitar els canvis de bolquers, us agrairem que la roba de les criatures
sigui pràctica i alhora còmoda perquè es puguin bellugar amb llibertat. (Evitar petos)

-

Tot el vestuari i complements (xumets, pitets, biberons ...) han d’estar marcats amb
nom i cognom.
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SALUT I HIGIENE
-

Quan s'hagi d'administrar un medicament, abans s'haurà de comunicar a les
educadores, mitjançant l’agenda, a l’espai “d’observacions de casa”. Les medicines
es lliuraran en mà, mai es posaran a la cartera.

-

Després de patir alguna malaltia infectocontagiosa s'haurà de portar un certificat
mèdic el primer dia de reincorporar-se a l'escola.

-

En el cas d'haver de fer règim de manera puntual es comunicarà a la mestra a
l'hora d'entrar. Quan es tracti d'un règim especial o s'hagi de perllongar durant una
temporada caldrà portar un certificat del metge on hi consti clarament el què no es
pot menjar. Abans de canviar al menú normal també s'haurà de fer saber mitjançant
un certificat mèdic.

-

La bata i el pitet s'han de canviar cada dia.

-

Us recomanem que talleu les ungles dels nens sovint per tal d'evitar esgarrapades.

FESTES D'ANIVERSARI
-

Es poden celebrar a l'escola portant algun detall per repartir entre els nens (una
caixa de galetes, un pa de pessic...).

COMUNICACIÓ PARES-ESCOLA
-

Per mitjà de l’agenda escolar, cada dia es facilitarà una nota-informe dels menjars,
migdiada i "caques" a les criatures que dinen a l'Escola.

-

El seguiment detallat de manera exhaustiva amb les corresponents observacions el
trobareu en els informes de Nadal i de final de curs.

-

L'escola té programats uns horaris de tutoria per aquells pares que desitgin tenir
entrevistes amb les mestres dels seus fills. Abans però, és necessari sol.licitar-leshi.

-

Quan s'hagi de fer algun canvi d'horari, mitja pensió, etc. cal que ho notifiqueu a
secretaria abans del dia 20 de cada mes, per tal de poder fer-lo efectiu a primers
del mes següent.
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ESPECIAL NADONS
-

Per tal de facilitar la comunicació entre els pares i la mestra, el primer dia
d'assistència de l'infant a la Nursery, els pares lliuraran l’agenda escolar on hi
anotaran cada dia l'horari dels biberons i també hi faran constar si s'ha de fer
alguna variació de les quantitats que s'hagin de donar.

-

Els biberons es portaran de plàstic per motius de seguretat.

-

Els pots de llet i cereals es quedaran a l'escola fins que s'acabin.

CALENDARI DEL CURS 2013-14
INICI DE CURS
El dilluns dia 2 de setembre s’iniciaran les classes.

VACANCES DE NADAL
Només es tancarà els dies 24, 27 i 31 de desembre.

VACANCES DE SETMANA SANTA
Solament serà festa el dijous dia 17 d’abril.

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ
Segons l’Ordre ENS/76/2013 de 30 d’abril, aquesta Escola farà com a festes de lliure
disposició els dies: dilluns 23 de setembre, divendres 2 de maig i dilluns 23 de juny.

FINAL DE CURS
El curs s'acabarà el dimecres dia 23 de juliol.
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