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Curs 17/18  Normes de funcionament general  

Horaris: 

L’hora d’arribada per P1-P2 és de 9-9:30h per intentar afavorir una bona 

organització i un ritme en els nens, si arriben més tard, seran acompanyats per una 

persona del centre a l’aula. 

Per una bona organització es demana que us ajusteu a les hores establertes, sobretot 

en les hores d’arribada  8:00h i 9:00h i la recollida a les 12h i a les 15h. 

L’horari de recollida per la tarda és de 16:30h a 17:00h. Es prega puntualitat per 

intentar agilitzar el procés. Quan recolliu als nens i estiguem al pati, sempre haureu 

d’avisar a la tutora de la vostra classe que marxeu.  

S’ha de tenir sempre que quan marxeu a la tarda des del pati heu de deixar darrera 

vostra les portes tancades, així com la porta del carrer. 

Es necessari que les famílies avisen dels canvis en l’horari d’arribada i/o sortida. 

  

Si es donen canvis en les persones que venen a recollir el nen o la nena, es necessari 

que ens aviseu,per telèfon o a través de l’agenda, sinó, no podrem deixar que el 

nen/a marxi. 

  

Roba: 

Es demana que la roba, pitets, bata, biberons, sabates i complements del nen/a 

vinguin marcat. Es recomanable, per facilitar l’autonomia del nen, que tot es pugi 

penjar és a dir, que tingui betes perquè ho puguin per ells mateixos.  

Les sabates hauran de ser de velkro o similar, millor que no de cordons, 

especialment el grup de  P1 i P2. 

La roba haurà de ser còmode i que no importi si es  taca. 

 Es  demana que els biberons i les colònies no siguin de vidre perquè si  es 

trenquessin  podria ser perillós pels nens. 



Es demana que els nens no portin joguines de casa així com tampoc galetes ni 

caramels, si en porten no ens fem responsables en cas que s’extraviïn o es trenquin. 

Comunicació família- escola: 
L’eina de comunicació escola-família és l’agenda electrònica WIZIU. És important 

que la utilitzeu per comunicar aspectes importants com les persones que recolliran 

al nen/a, si han de prendre una medicació concreta... No ens podem 

responsabilitzar de la transmissió verbal i per tant us demanem que feu ús de 

l’agenda.  

Per tal de poder conèixer i comprendre millor el nen/a és important que ens feu 

saber a través de l’agenda els canvis, experiències i situacions que viu el nen el cap 

de setmana o per la tarda, per tal que des de l’escola es puguin també reforçar i 

treballar aquests aspectes. Això és especialment important per P1 i P2, quan 

s’inicien en el llenguatge oral, ja que des de l’escola podem treballar aspectes que 

ens expliqueu a través de l’agenda. 

De la mateixa manera, és bo que des de casa es reforcin els continguts que es van 

treballant  a l’escola i que us expliquem a través de l’agenda o mitjançant els 

continguts mensuals que rebeu cada via email. 

Organització: 
Els pares que ho desitgin poden deixar els cotxets a la zona reservada per aquests 

però es demana que els primers que ho facin els deixin plegats i penjats a les barres. 

En cas que hi hagi previsió de pluja és convenient que poseu el plàstic. Sempre 

s’haurà de deixar tancada la porta dels cotxets. 

Quan les educadores ho demanin a través de l’agenda, els grups de P1 i P2 portaran 

15-20 bolquers marcats (així quan estan plegats, podem veure el nom) i no un 

paquet sencer per deixar a l’escola. Les tovalloletes no les heu de portar, ja les 

posem de Nimbo, o no ser que algun nen/a en necessiti algunes especials. 

Per tal de facilitar l’organització de la classe, es preferible que els dilluns ens porteu 

tots els 5 pitets nets i nosaltres, cada dia us anirem posant el brut a la bossa per 

emportar a casa. 



En quant a la màrfega, el dilluns ens la portareu neta i divendres us l’emportareu 

cap a casa per rentar. 

Quan utilitzem la roba de recanvi que tenim aquí a l’escola, es convenient que ens 

poseu un altre el dia següent per tal que no ens quedem sense. De tota manera, 

sempre procurem apuntar-ho a l’agenda. 

Per l’aniversari del nen/a podeu portar un pastís, un pa de pessic senzill, sense 

xocolata i/o nata. Haurà de ser pastisseria. Pensem que es millor que no es portin 

regalets per els companys de la classe ja que posem en un compromís a la resta de 

famílies.  

Nosaltres ho celebrarem a Nimbo decorant la classe i fent festa, cantant i menjant 

el pastís. Farem fotografies i després us les enviarem. 

En general no es poden fer fotografies ni gravar en vídeo amb la vostra càmera o 

telèfon, ja que hem de respectar el dret d’imatge de tots els infants. Nosaltres a 

Nimbo, i si ens doneu la vostra autorització, ho farem i us les enviarem. 

Pagament: 
El pagament de la mensualitat es gira amb un rebut mensual pel banc, els primers 

dies de cada mes. 

Les hores d’acollida o extres puntuals es contabilitzen  al final de mes i es cobren en 

el rebut del mes següent. 

En el cas que es retorni un rebut, quan es torni a passar, es cobrarà la comissió 

pertinent per rebut retornat. 

El mes de JULIOL és obligatori, si alguna família decideix no assistir a l’escola, 

haurà d’abonar una quota de manteniment  de 150€. 

Si una família marxa una setmana es descontarà els menjars d’aquella setmana. 

Si durant un mes, per el motiu que sigui el nen no assistirà a l’escola, es cobrarà la 

quota mínima si s’avisa abans de final de mes. 


