III.

LA VIDA A L’AULA

1. ESMORZARS
És molt important que tots els nens/es arribin a l’escola ben esmorzats. A mig mati,
nens i nenes faran un petit esmorzar de fruita, fruit secs o un petit entrepà.
És recomanable que els nens portin una cantimplora d’aigua per tal d’impulsar la
reutilització i la sostenibilitat del medi. S’animarà als nens i llurs famílies a fer un
esforç per reduir el consum de paper d’alumini.
Les mestres vetllaran perquè els nens i nenes es rentin les mans després d’anar al
pati, després de qualsevol activitat que suposi embrutar-se i després d’anar al
lavabo.
Cada nen ha de tenir la seva pròpia tovalloleta.
1.1.Cicle petits
A mig matí, nens i nenes faran un esmorzar de fruita o fruits secs, que no
substituiran en cap cas l’esmorzar de casa. L’han de dur dins d’una carmanyola a la
bossa de l’esmorzar amb el tovalló, juntament amb una cantimplora d’aigua.
1.2. Cicle mitjans
Els nens de 1r esmorzen a la classe i els de 2n i 3r al pati. Continuarem animant les
famílies per a que portin fruita o fruits secs.

2. VESTUARI I EQUIPACIÓ
2.1 Definició
A l’escola no es porta bata.
Tots els nens tindran a l’escola una bata de pintura que serà d’ús col·lectiu. La fan
servir indistintament els nens i nenes de la classe encara que no sigui la pròpia.
Trimestralment, o quan sigui necessari la bata es portarà a casa per rentar.
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2.2. Sala de motricitat i educació física
2.2.1.Cicle dels petits
Per realitzar les activitats de sala de psicomotricitat els nens i nenes es
canviaran a les classes.


A P3, mitjons per la sala de psicomotricitat.



A P4, mitjons per la sala de psicomotricitat



A P4 (tercer trimestre) i P5, samarreta, pantaló curt i mitjons per la sala
de psimotricitat .

En el cas que algun nen no porti la roba necessària per fer l’activitat de
manera reiterada caldrà avisar la família i valorar si ha de deixar de fer
l’activitat o part d’ella.
Per a l’activitat de piscina cada grup durà un recanvi complert de natació
(casquet, banyador, xancletes, tovallola)
2.2.2. Cicle dels mitjans
Els nens de 1r i 2n han de portar per la sala una bossa amb la roba per
canviar-se: samarreta de cotó, pantalons amb goma i mitjons antilliscants.
Aquesta bossa s’ha de portar a l’escola els dilluns, per si hi ha canvis en
l’horari de la sala.
Els nens/es que no portin la roba adequada per canviar-se de manera
reiterada se’ls avisarà i caldrà considerar que algun dia no facin sala. És
important que arribi a la família, doncs d’ells és la responsabilitat última
Els nens de 2n quan tinguin educació física portaran també una bossa per
canviar-se i una tovallola petita per rentar-se en acabar la classe.
L’equip d’educació física a partir de 3r (i fins a 6è) consisteix en: samarreta de
cotó, pantaló curt d’esport, calçat esportiu quan comenci a fer fred, un xandall.
Per dutxar-se: sabó, tovallola, xancletes i recanvi de roba interior per després
de la dutxa.
2.3. Roba de recanvi Cicle dels petits
A cada nivell hi ha d’haver roba de recanvi (samarretes, calcetes, calçotets, mitjons,
pantalons, sabates) per fer front a les contingències que hi pugui haver.
La família del nen o la nena que l’utilitza es responsabilitza de tornar-la neta.
A P3, a més, cada nen té un recanvi complert de roba personal.
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3. ANIVERSARIS
3.1.

Definició

Se celebrarà l’aniversari de tots els nens i nenes de les classes. Es recomana que
es portin coques casolanes i senzilles. En cap cas esportaran llaminadures.
A les reunions de classe es parlarà de les característiques de celebració pròpies del
cicle. En el cas que s’escaigui fora del calendari escolar es procurarà trobar en
moment adient per fer-ne esment.
En tot cas és important, abans, posar-se d’acord amb la mestra.
Si l’aniversari s’escau estant de colònies es pot celebrar, ja que el nen o nena no és
a casa.
En cap cas es repartiran invitacions per una festa particular fora de l’escola.
3.2. Organització
3.2.1. Cicle dels petits
Amb motiu de l’aniversari de cada nen, es procurarà que tots els de la classe
participin en la elaboració d’un petit present per regalar-li com a record:


A P3 es regala una corona decorada amb pintura de mans.



A P4 es regala una corona amb el nom de tots els nens i nenes de la
classe.



A P5 es regala un àlbum amb dibuixos fets pels companys de la classe.

3.2.2. 1r i 2n
Se celebra un cop al mes, es felicita al nen o nena al dia del seu aniversari.
Se celebra amb coca o fruits secs, amb aliments salats o sucs de fruita.
3.2.3. De 3r a 6è
No se celebren els aniversaris. Es felicita l’infant.

4. JOGUINES
En el període d’adaptació a l’escola, es respectarà la necessitat d’alguns nens a
portar una joguina de casa per acompanyar-los en aquest procés de separació.
Una altra situació per portar joguines de casa pot ser el potenciar l’actitud de
compartir el que és nostre amb la resta de companys. En cap cas la joguina serà
objecte de distinció o disputa. Els pares acceptaran els riscos que pot comportar:
que es perdi, que es trenqui...
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5. MENJAR I LLAMINADURES
No es pot dur res durant l’horari escolar.
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