Els

nens necessiten aire i moviment. Als nostres jardins
d’infància hem creat uns espais interiors i a l’aire lliure que els
permet explorar, manipular, jugar, descansar… Són uns espais
privilegiats on oferim un ambient educatiu en tot l’entorn amb
uns equipaments que permeten fomentar la creativitat natural
del nen o la nena.

ACUARELLA dóna al vostre fill/a la possibilitat de relacionar-se
amb altres nens i nenes, amb els qui aprendrà a ésser sociable, i
amb les educadores que li oferiran un tracte familiar. ACUARELLA
ofereix la possibilitat de conèixer uns espais, adaptar-se a uns
horaris i participar en unes activitats estimulants que els
permetrà desenvolupar unes aptituds i capacitats positives pel
seu futur.
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Normes sanitàries i de funcionament curs 18-19
La major part de la nostra feina va dirigida a aconseguir que els infants aprenguin a fer les
coses per ells/es mateixos/es. Pel bon funcionament de l’escola, necessitem la vostra
col·laboració i confiança per potenciar al màxim les possibilitats personals, afectives i socials
dels nens.

Calendari
El curs comprèn de setembre a juliol, assumint, per tant, 11 quotes anuals. En el cas de no
assistència durant un període llarg, s’aplicarà la quota mínima o la seva part proporcional.
Tanmateix, en el cas de vacances dintre del període escolar, s’aplica aquesta quota mínima
amb la limitació d’un mes per curs.
El curs comença el dilluns 3 de setembre i el darrer dia de classe serà el 30 de juliol de 2019.
L’escola tancarà 7 dies en concepte de vacances (dies al Nadal i Setmana Santa), i dies de lliure
disposició independents dels festius establerts en el calendari de festivitats de Mataró.
Aquests són; el 2 de novembre, el 24, 27, 28 i 31 de desembre de 2018, el 18 d’abril de 2019 i
el 31 de juliol de 2019.

Puntualitat
Cal ser puntual a l’hora d’entrada, teniu en compte que no podem començar les activitats
previstes fins que no hagi arribat la majoria dels nens. Per aquesta raó hem fixat l’hora
d’entrada pel matí de 7:30h a 9:30h i per la tarda de 15h a 15:15h.
Les sortides les farem, al migdia a partir de les 12h i per la tarda entre les 15h i 15:15h i a partir
de les 16:15h. Recordeu que tenim fixat el marge per les sortides dins la nostra programació i
si passeu a recollir el vostre fill/a fora d’aquest marge us el podeu trobar fent alguna activitat
com ara, jugant al pati, dinant, dormint o mentre altres dormen.

Recepció dels nens
Als nens/es els heu d’acompanyar a la seva classe.
Per evitar col·lapses a la porta, heu de procurar ser breus a l’hora de deixar-los. Utilitzeu el
correu electrònic, les agendes, o una nota amb les dades del nen o nena per comunicar-vos
amb l’educadora.

Cotxets
Es poden deixar cotxets a l’escola sempre que quedin plegats, frenats, marcats amb el nom i
cognom i sense objectes personals (jaquetes, biberons, pilotes, nines, etc.). Els deveu deixar a
l’espai “Guarda cotxes” penjats a la barra. Recordeu que cap cotxet pot quedar obert a la zona
de pas. L’escola no es pot responsabilitzar de les pèrdues o desperfectes que es puguin
ocasionar als cotxets.

Roba de l’infant
És obligatori l’ús de l’uniforme, que consta de: Bata, Motxilla, Xandall, Pantaló curt i samarreta.
Totes les peces de l’uniforme aniran marcades a l’interior amb el seu nom i cognom. Els nens i
nenes han de dur el xandall de l’escola (o l’equip d’estiu) obligatòriament per anar a la piscina,
d’excursió i per la classe de psicomotricitat.
Les bates tornen a casa cada dimecres i divendres, per ser rentades.

Amb la roba de casa heu de procurar que porti gomes a les cintures, evitant al màxim botons,
camises i pantalons amb guardapits. En quant al calçat, eviteu botes molt altes o estretes. Els
“velcros” faciliten molt l’autonomia de l’infant.
Tota la roba ha d’anar marcada i el que calgui penjar, com ara les jaquetes, amb betes amples i
còmodes.

Sanitàries
És important que l’infant vingui net i amb les ungles curtes per evitar esgarrapades.
Quan un infant està malalt, té conjuntivitis o té paràsits capil·lars vius NO pot venir a l’escola,
ja que pot ser una font de contagi pels altres. Sou vosaltres qui heu de prendre la decisió,
entenent que un infant que no es troba bé, necessita una atenció més personalitzada i, a
l’escola, no sempre és possible garantir-la. Si es posa malalt a l’escola, i en el cas que tingui
febre, us trucarem perquè, en la mida del possible, el vingueu a recollir. Si té febre alta i no us
localitzem li administrarem un antitèrmic, sempre i quan ens ho hagueu autoritzat. Quan els
infants necessitin prendre medicaments a l’escola, cal que ompliu l’apartat corresponent a
l’agenda o nota escrita i porteu la dosi exacta en un “tupper” ben marcat amb el nom del nen,
dosi, hora d’administració i durada del tractament. Us demanem que, si no és imprescindible,
doneu les medicines a casa.
Quan per malaltia sabeu que l’infant estarà alguns dies sense venir, cal que ho comuniqueu.
En cas d'accident, molt poc freqüent, el protocol a seguir és trucar als pares per informar-vos i,
si fora necessari, el personal d’Acuarella traslladarà al nen o nena a l'hospital més proper. En
casos greus, no ha passat mai, trucaríem als serveis d’emergència (112). Recordeu que tots el
alumnes d’Acuarella estan coberts per una pòlissa d’accidents amb cobertura sanitària, pòlissa
de responsabilitat civil de les instal·lacions i per una pòlissa de responsabilitat civil de les
treballadors (docents i personal no docent).
Higiene bucal: Tot buscant la salut dental dels nostres infants, recomanem que en les festes i
celebracions d’aniversaris eviteu els grans pastissos i/o les llaminadures.
Al·lèrgies: És molt important que sapiguem si el nen o nena pateix alguna al·lèrgia. En el cas de
patir alguna al·lèrgia o intolerància ens heu de portar un certificat del metge. L’escola té
elaborat un pla de control d’al·lèrgens amb l’objectiu de protegir als nens al·lèrgics.

Alimentació
Els esmorzars els donarem de 8h a 8:30h del matí, els que arribin faltant 10 minuts per les
8:30h, han d’haver esmorzat a casa. L’escola posa els pitets als nens que es queden a dinar.
Quan un infant té mal de panxa o similar i ha de fer dieta, ens ho heu de comunicar abans de
les 8h per poder canviar el seu menú. D’altra banda, quan un nen/a que dina a l’escola no ve,
cal que ens ho comuniqueu abans de les 8h del dia de l’absència. L’escola abonarà els dinars i
berenars quan un nen falta més de 4 dies consecutius, si ens heu avisat prèviament. No
s’abonaran els menjars dels dies festius.

Seguretat
Vigileu que la porta d’entrada sempre quedi tancada.
En el cas dels infants que, en un moment donat, hagin de ser recollits per persones diferents
als pares, és imprescindible que ens ho comuniqueu i si no les coneixem, deveu indicar-nos el
seu número de DNI per identificar-lo.

Pels vostres fills/es, val la pena!
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