CURS 2017-18
NURSERY (nascuts 2015 i 2016)
Uniforme
Sempre van vestits d’esport. Totes les peces han d'anar marcades amb el nom i
cognom (no inicials).

Uniforme d’estiu: Samarreta màniga curta blava i verda i pantalon curt blau
marí (Hipercor-Girona). Esportives o sabates blau marí (ambdues amb "velcro")
i mitjons blancs o blau marí.

Uniforme d’hivern: Xandall (s’adquireix a l’escola) i polo de màniga llarga
(Hipercor-Girona). Esportives o sabates blau marí (ambdues amb "velcro") i
mitjons blancs o blau marí.

Abric o jaqueta: Han de portar l'abric o anorac de color blau marí que vulguin
amb una veta a la part del coll per penjar-lo.

Bata: (Hipercor-Girona) Se l’emportaran per rentar cada dia. Cal brodar el nom
a la part de davant de forma ben visible.

Motxilla: D’uniforme sense rodes (Hipercor-Girona). Brodar el nom a la part de
fora.

Natació: - Roba d'uniforme: banyador (Hipercor-Girona).
-

Roba que no ha de ser d’uniforme: casquet de bany (silicona),
tovallola, barnús i xancletes (agafades pel taló). Tot marcat amb
el nom.

• El dia de Natació cal portar dues bosses: motxilla (com cada dia) i la
bossa d’esport d'uniforme (Hipercor-Girona) amb la roba de natació.
Aquesta bossa ha de portar el nom brodat a la part de fora.

Cal portar (tot marcat amb el nom)
• Necesser: pinta o raspall, colònia (opcional) i raspall de dents. Cada
divendres es porta a casa per rentar.
• Got (si es vol, amb tetina pels nascuts al 2016) o tassa de plàstic per
beure aigua.
• Muda de roba completa per a qualsevol imprevist (no d’uniforme).
• Dos pitets que portaran diàriament a casa.

Agenda
La proporciona l'escola. Eina de comunicació diària família- escola. Cal llegir-la
diàriament i signar-la.

Medicaments
Cal anotar-ho correctament a l’agenda. El medicament ha de portar el nom de
l’alumne escrit a l’envàs.
• Per evitar contagis, els alumnes amb febre, conjuntivitis, varicella, polls,
etc. s'han de quedar a casa i seguir el tractament prescrit.
Menú
Es podrà consultar mensualment en el Clickedu.
• Quan un nen marxa a mig matí i ha de tornar, tindrà servei de menjador
sempre i quan arribi abans de les 12:30 h.
• Dietes: Si un alumne fa dieta de forma esporàdica cal anotar-ho a
l'agenda. En cas de precisar una dieta especial continuada o intolerància
a algun aliment cal portar certificat metge.

Migdiada
Tots fan migdiada.
L'escola facilita a cada nen un llençol i els divendres el portarà a casa per
rentar. Cal retornar-lo el dilluns.
Poden portar xumets, peluixos, mantetes... dins d’una capseta. A partir del 3r
trimestre els nens nascuts al 2015 ja no en podran portar.

Material
El material escolar, bolquers, tovalloletes, etc. els proporciona l’escola. No
poden portar res (joguines, contes, menjar, etc.) a l’escola.

Aniversaris
Si organitzeu una festa cal informar (abans de les 15:00 h) dels nens que hi
aniran i amb qui marxaran.
Si els nens volen celebrar el seu aniversari o sant amb els companys de classe,
poden portar una llaminadura (no bossa) o detall. Per recomanació del
Departament de Sanitat no es pot portar cap tipus de pastís ni coca.

