
  

NORMATIVA PARVULARI 

 
Us donem unes pautes d’actuació comunes per a tots els nens/es de Parvulari que ens 

ajudaran en el bon funcionament de l’escola: 

 

 Esmorzars: cal que l’infant no vingui dejú a l’escola. Si cal, porteu un esmorzar 

lleuger. Recomanem no portar sucs, iogurts o similars. Recordeu que els divendres és 

el dia de la fruita. És ecològic portar embolcalls reutilitzables. 

 

 La roba còmoda facilita l’autonomia. 

 

 Cal portar posat l’equip de gimnàstica des de casa el dia que es fa aquesta 

activitat. El xandall ha d’estar marcat amb el nom i portar una tira per penjar-lo. 

 

 Els abrics, bates i bosses de l’escola aniran marcats amb el nom, i la roba portarà 

una tira per a poder-la penjar.  

 

 En cas de quedar-se a dinar, cal portar una bata pel menjador i necesser amb 

raspall de dents. L’escola està tancada de 13 a 14.45 h.  En cas d’urgència truqueu 

al: 93.785.14.31. 

 

 A l’escola no es portaran joguines, ni material escolar, ni llaminadures, (excepte si 

ho demanen els mestres per algun projecte de l’escola) 

 

 Si es vol celebrar a l’escola l’aniversari dels nens/nenes, si us plau, porteu només una 

piruleta o xupa-xup. No repartirem invitacions d’aniversari ni facilitarem adreces ni 

telèfons. 

 

 Quan anem d’excursió cal anar vestit amb el xandall de l’escola, amb un calçat 

adequat per a l’ocasió i portar motxilla. 

 

 Cal portar el xandall sempre que sortim a fer activitats fora de l’escola. En cas 

d’incompliment d’aquesta norma es parlarà amb les famílies. 

 

 Els familiars podreu entrar a les aules únicament els divendres quan vingueu a 

buscar els vostres fills/es a la tarda. 

 

 Cal que l’alumnat sigui puntual en entrar i sortir de l’escola.  

 

 En cas de malaltia o absència s’ha de trucar per telèfon o enviar un correu 

electrònic a recepció o tutor/a a primera hora del matí: 

recepcio@santateresaterrassa.cat 

 

 Per normativa oficial no es posarà cap pomada ni s’administrarà cap medicament. 

Només es podrà administrar paracetamol, sota autorització de la família, en cassos 

en que, avisada la família per recollir l’alumne/a, aquest/a superi el 38º de 

temperatura mentre el/la venen a recollir.  
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 No es pot assistir a classe en cas de malaltia (febre, estats contagiosos, polls...).  Si es 

detecten polls, s’avisarà immediatament a la família perquè vingui a buscar el 

nen/a. Cal fer un control regular amb pinta.                                                            

 

 Us avisarem en cas de qualsevol problema de salut o accident. És necessari cada 

curs actualitzar les vostres dades. 

 

 L’escola demana que els medicaments siguin administrats a casa. Els/les alumnes 

que es queden a menjador i han de prendre algun medicament necessitaran un full 

d’autorització omplert pels familiars i, si és antibiòtic, la recepta del metge. 

Recordeu marcar la dosi. 

 

 En el cas que el vostre fill/a sigui al·lèrgic a algun aliment o substància, cal que 

ompliu la fitxa pertinent. 

 

 Durant el mes de setembre podeu acompanyar els nens i nenes de P3 a l’aula. A 

partir d’octubre els deixeu a la porteria per tal que ells/es entrin sols/es. 

 

 Si creieu necessari donar alguna instrucció a la mestra del vostre fill/a, podeu 

notificar-ho al personal de recepció. 

 

 Material informàtica: Cal respectar i fer un bon ús dels ordinadors, tauletes, 

auriculars,... de l’escola. Qualsevol incidència es comunicarà a les famílies i es 

prendran les mesures corresponents. 

 

 Us recordem que només l’escola està autoritzada a publicar imatges de l’alumnat. 

Per tant, no podeu fer ús d’aquestes imatges (WhatsApp, Xarxes socials,...) sense la 

corresponent autorització de les famílies i sota la vostra responsabilitat. 

 

 Agrairem la vostra col·laboració en l’aportació de materials i informació relacionats 

amb els projectes que es treballen a Parvulari.  
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