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Hem d’anar a l’escola cada dia (matí i horabaixa). Si qualque dia no hi podem
anar, avisarem la mestra.
Hem d’arribar puntuals a l’escola
Si hem de sortir abans d’hora, o ens ha de venir a cercar algun familiar que no
conegui la mestra o el personal de porteria, ho hem de dir abans.
Quan em deixin a l’aula, he d’entrar tot sol, perquè ja som gran.
Per anar a l’escola, he d’anar net i curiós.
He de dur l’uniforme i el xandall complet, d’acord amb el model establert. Totes
les peces de roba han d’estar marcades amb el nom i llinatges; la jaqueta,
l’abric i la bata, amb una cinta (20 cms) per penjar-ho tot.
La bata per no embrutar-me la roba durà brodat el meu nom.
Cada dia duré la bata posada de casa, tant al matí com a l’horabaixa.
Si qualque vegada necessit prendre medicaments, els hauré de donar a la
mestra amb el nom, la dosi i l’hora d’administració.
No he d’anar a l’escola si tenc febre superior a 37ºC, erupcions a la pell,
infeccions a la boca, conjuntivitis o polls.
Pares: hem de mantenir lliures les zones d’accés al centre (passadissos,
porteria, pati...) per tal de facilitar la fluïdesa de l’entrada i sortida de tots.
La meva mestra no pot facilitar dades personals dels alumnes (llistes, telèfons,
adreces).
No puc dur joies ni joguines.
Per tenir una alimentació equilibrada i sana, cada dimarts, duré fruita per
berenar i aprofitaré només el divendres per dur dolç, evitant bollaria
industrial.
Només celebrarem els nostres aniversaris conjuntament un dia de la darrera
setmana de cada mes; duré galetes o coques i sucs individuals, però evitaré dur
pastissos (tartes) que necessiten gelera i bosses amb llepolies.
Pares, procurau no reclamar l’atenció de la meva mestra cada dematí; demanauli una entrevista per parlar amb més tranquil·litat.
Recordau que cada trimestre heu de tornar a la mestra l’informe signat amb la
seva funda.
Per venir a l’escola, he de dur una bosseta de tela per al berenar amb el meu
nom.
El berenar el duré dins una carmanyola amb el meu nom, per així evitar el paper
d’alumini.
Per facilitar la higiene tendrem sempre a l’escola un paquet de tovalloletes i una
botella d’aigua amb el nom i llinatge.
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