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A l’Escola L’Horitzó des de sempre cultivem la llibertat i la curiositat per aprendre en un marc
col·laboratiu i d’una manera molt personalitzada per assegurar l’equilibri emocional de cada
alumne/a.
Ajudem els nostres nois i noies a forjar el seu mètode de treball que els permeti adaptar-se
contínuament als canvis que hauran d’afrontar durant tota la seva vida (aprendre a aprendre i
a desaprendre).
L’equip docent de l’Escola potencia el que anomenem com a “coneixement reflexionat” de
cada alumne/a, és a dir, el pensament crític que sap respondre el com i el per què (allò que
realment hom sap explicar), i no només el què.
El desig de tot l’equip humà de l’escola és ajudar a desenvolupar a cada un dels nostres alumnes
des de la seva pròpia singularitat. Volem ajudar-los a cercar i a crear el seu propi amí, allò que
els permetrà portar una vida feliç.
Confiem profundament en les seves capacitats i creem per ells un entorn ric on poden
desenvolupar plenament tots els seus talents. El futur dels nostres nois i noies ens il·lusiona i
apassiona.
Ens sentim molt compromesos i implicats amb el projecte L’Horitzó. La nostra feina és un repte
constant, estimulador i molt gratificant. La nostra escola és un projecte en constant innovació i
cocreació, on tot és possible i on els nostres nois i noies exploren cada dia les seves passions i
interessos.
La relació Família-Escola ha d’ésser fluïda, serena i sincera. És imprescindible una mútua i sana
complicitat entre família i escola en el complex però enriquidor desenvolupament personal i
acadèmic. Hi ha mecanismes que la permeten i la faciliten que posem en el seu coneixement.

L’Escola L’Horitzó és una Escola oberta a totes les creences i ideologies, que contempla
l’evolució de l’infant des d’abans de l’any fins a finalitzar l’ESO buscant el respecte a l’activitat
espontània, els interessos i les tendències naturals de cada alumne; intentant promoure i
exercitar el treball autònom i personalitzat, tot tenint molt en compte la idiosincràsia de cada
un dels alumnes; fomentant un clima de llibertat responsable; vetllant, perquè cada un dels
alumnes es faci protagonista de la seva formació permanent; considerant l’aprenentatge
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com un resultat de l’acció de l’alumne i no d’una pura transmissió de coneixements;
encoratjant l’alumnat a la descoberta i a l’aprenentatge, amb realisme, de les pròpies
possibilitats i limitacions; promovent tots els valors que signifiquin respecte, acceptació d’un
mateix i dels altres; creant un ambient sensible i unes experiències que estimulin la participació,
el diàleg i la creativitat; amb un ajut sistemàtic i psicopedagògic sempre que convingui.
Saber ser i
saber estar
a l’Escola

Un dels valors afegits en l'educació de tot alumne és el de “saber
ésser” ell mateix, amb autonomia i també el de “saber estar”, en
tot lloc i en tot moment.

Considerem que els alumnes han de venir vestits amb elements adients a l’ambient escolar,
com una manera més d’aprenentatge i d’adaptació en un ambient concret.
Cal també que vostès comparteixin amb nosaltres la idea que ni l'Escola, ni els mestres són els
que han d'insinuar o demanar, assumint un paper que no és el seu, que es vingui vestit per
adaptar-se a un ambient acadèmic basat en la discreció i la senzillesa.
El nostre desig és que l’ambient de l’Escola sigui tranquil, relaxat i agradable.
És necessari que els nostres alumnes sàpiguen que qualsevol actitud que comporti un malestar
entre companys i una manca de treball no serà acceptada. Creiem que és necessari que els
pares facin viure als seus fills que hi ha quelcom que se'n diu autoritat natural i els mestres
l'exercim amb tota l'estimació i ajut vers ells per tal d'ajudar-los a créixer.

Els demanem que tinguin en compte els següents aspectes:
▪

Tot l’equip de professionals de l’Escola ens sentim satisfets amb la feina que fem i rebent la
confiança de vostès, és per això que no acceptem regals.

▪

L’hora de sortida dels alumnes serà a 2/4 de 6 de la tarda. Cal tenir present que al final del
dia, a partir del grup de 7 anys, es fa la REUNIÓ BALANÇ: valoració continuada dels
alumnes. Els alumnes de 3 a 6 anys fan una petita assemblea per tal de compartir i acabar
de consolidar els objectius treballats i reforçar els aprenentatges fets pels alumnes durant
el dia (comparteixen coneixement i experiència personal per enriquir els aprenentatges de
tots). Es prega que no es demani de sortir abans de l'Escola ja que normalment els alumnes
es desconcentren de la seva tasca, pendents de l'hora de sortida, i en especial el
divendres que és quan fem la cloenda de la setmana. Si algun alumne ha de marxar, els
demanem que aprofitin les franges d’entrada i sortida, és a dir, a les 12.30h o a les 15h pels
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més petits i a les 13.30 o a les 15h pels grans.
▪

Demanem puntualitat, no només perquè és un aspecte important a educar sinó també,
perquè pot provocar que el/la nen/a no s'impliqui prou en la tasca que s'estigui realitzant
i la seva motivació minvi. Els alumnes d’ESO que arribin tard es podran incorporar a la
dinàmica del grup quan hi hagi un canvi d’activitat.

▪

Els demanem que ens comuniquin totes aquelles incidències de com i/o qui vindrà a
buscar el seu fill/a, i que ho facin abans de les 16h.

▪

L’Escola assumeix la preparació i celebració dels aniversaris de cada un dels seus alumnes.
Per aquest motiu no caldrà que portin cap llaminadura o pastís.

▪

Quan el seu fill/a hagi de prendre un medicament l’haurien de portar de casa perquè, tot
i que a l’Escola tenim farmaciola, els medicaments dels que disposem són per a dispensarlos, en cas de necessitat, mentre venen a buscar-los. Per tal de poder administrar un
medicaments de manera segura i responsable els demanem que omplin la fitxa de
medicació que els adjuntem al final de la informació pràctica (poden fer-ne fotocòpies,
també la trobaran al web de l’Escola). És important que també estigui ben indicat en el
medicament: nom i cognom de l’alumne/a, dosi que cal administrar i el moment en que
cal fer-ho.

▪

És molt important que cada començament de curs s’actualitzin els certificats mèdics
on s’indiquen al·lèrgies, malalties cròniques, etc.

▪

El tatuatge (deleble o indeleble), els pírcings, les calcomanies, les arracades de noi, alguns
pentinats (crestes, rapats, cabells acolorits...) com a elements-ornaments no són admesos
dins l’ambient de l’Escola.

▪

Els alumnes que hagin de portar diners, mòbil, PenDrive, MP3, iPod, claus de l’habitatge,
etc. a l’Escola, a les Sortides Comarcals, o a les JAF l’hauran de lliurar al mestre que els rebi
a primera hora del matí i se'ls retornarà a l'hora de sortida. No ens podem fer responsables
d’allò que els alumnes portin a l’Escola i que no hagin lliurat al mestre corresponent.

▪

Si un/a nen/a, especialment els més grans, té necessitat de fer una trucada a títol personal,
podrà fer-ho pel telèfon de l'Escola. Sempre que tinguin necessitat de consultar a vostès
quelcom, tindran l'oportunitat de fer-ho.
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▪

Demanem que sempre que el nen o la nena s'emporti llibres o algun altre material de
l'Escola, es tingui cura de fer-ho tornar.

▪

Agrairíem que tinguessin en compte que a l'Escola i a les Sortides Comarcals no és permès
de menjar xiclets, ni llepolies (pipes, xupa-xups, bosses d’aperitius, patates i altres
llaminadures), a totes les edats, incloent-hi els més grans de l'Escola.
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La Fundació Escola L’Horitzó

té com a objectiu impulsar el projecte pedagògic de
l’Escola L’Horitzó i assegurar-ne el seu bon funcionament. El Patronat està format per la
fundadora de l’Escola, na Montserrat Ballús, per en Joan Maria Pujals, na Gemma Sendra, en
Ricard Huguet, n’Ivan Bofarull, na Irene Bernal, en Francesc Colomé i en Marc Oliveras. En Josep
Lluís Vilaseca és el secretari legal de la Fundació (no patró).
El patronat confia amb l’Anna Valero com a directora pedagògica.

El funcionament del despatx

és el següent:

Anna Valero: avalero@escola-horitzo.cat. Gestió pedagògica, atenció a les famílies,
administració acadèmica...
Josep Oliveras: josepoliveras@escola-horitzo.cat. Administració econòmica (gestió de rebuts,
domiciliacions bancàries...).
Anna Díez i Jordi Oliveras: despatx@escola-horitzo.cat. Incidències (horàries, mèdiques,
entrades/sortides...).
Tinguin en compte que el correu info@escola-horitzo.cat és el correu extern i general de l’escola,
arriba informació de tot tipus. Els demanem que l’evitin per contactar amb l’escola.

Pel que fa als mestres els assenyalem els correus que els facilitaran la comunicació amb ells:
Sílvia Villanueva: svillanueva@escola-horitzo.cat
Anabel Fernández: afernandez@escola-horitzo.cat
Anna Ferrer: aferrer@escola-horitzo.cat
Alba Márquez: amarquez@escola-horitzo.cat
Mònica Domingo: mdomingo@escola-horitzo.cat
Mercè Mateu: mmateu@escola-horitzo.cat
Maria Villagrasa: mvillagrasa@escola-horitzo.cat
Maria Blanco: mblanco@escola-horitzo.cat
Mercè Benguerel: mbenguerel@escola-horitzo.cat
Lorena Ginesta: lginesta@escola-horitzo.cat
Anna Tenas: atenas@escola-horitzo.cat
Rosa Vendrell: rvendrell@escola-horitzo.cat
Meritxell Martínez: mmartinez@escola-horitzo.cat
Anna Mitjans: amitjans@escola-horitzo.cat
Rosa Casas: rcasas@escola-horitzo.cat
Berta Cabello: bcabello@escola-horitzo.cat
Vanessa Uceira: vuceira@escola-horitzo.cat
Josep Lluis Cabellos: jcabellos@escola-horitzo.cat
Anna Díez: adiez@escola-horitzo.cat
Natàlia Giné: ngine@escola-horitzo.cat
Paloma Orts: ports@escola-horitzo.cat
Eric Thamers: ethamers@escola-horitzo.cat
Carmen Pascual: cpascual@escola-horitzo.cat
Miquel Villanueva: mvillanueva@escola-horitzo.cat
Guiomar Soler: gsoler@@escola-horitzo.cat
Esther Rico: erico@escola-horitzo.cat
Joshua Black: jblack@escola-horitzo.cat
Irma Bellot: ibellot@escola-horitzo.cat
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HORARI ESCOLAR curs 2018-2019
MATÍ

TARDA

INICI ACTIVITATS

FI ACTIVITATS

INICI ACTIVITATS

FI
ACTIVITATS

(0-7 anys)

8.30h

12.30h

15h

17.30h

(8- 16 anys)

8.30h

13.30h

15h

17.30h

CALENDARI
ESCOLAR
INICI I ACABAMENT
DEL CURS

CURS 2018-2019
•
•

•

REUNIONS
ENTREVISTES

•

Inici de les classes: dimecres 12 de setembre del 2018.
Acabament: divendres 21 de juny del 2019.
Entrevistes: Aquest any les entrevistes personals amb els mestres dels
seus fills/es faran a proposta dels mestres o de vostès, en dies i hores a
convenir.
Reunió de pares: 6-9-2018 a les 18h.
•
•
•

OFICIALS

•

DIES FESTIUS

•
•

•

•

LLIURE
DISPOSICIÓ

•

•

JORNADES
ASSENYALADES

•
•
•
•

SORTIDES
COMARCALS
JAF
(Jornades d’Aprenentatge a Fora)

•
•
•

•
•
•

•
•
•

11 de setembre del 2018 (diada nacional de Catalunya)
12 d’octubre del 2018 (Festa estatal)
1 de novembre del 2018 (Tots Sants)
6 de desembre del 2018 (Dia de la Constitució)
8 de desembre del 2018 (La Immaculada Concepció)
Nadal: del dissabte 22 de desembre de 2018 al dilluns
7 de gener del 2019, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del dissabte 13 d’abril al dilluns 22 d’abril
del 2019, ambdós inclosos.
1 de maig del 2019 (Festa del Treball)
10 de juny (Pentecostes)
divendres 2 de novembre del 2018
divendres 7 de desembre del 2018
dilluns 4 de març 2019

Exposició de Nadal (acabem al migdia, abans de dinar): divendres 21
de desembre del 2018.
Exposició de Pasqua: divendres 12 d’abril del 2019.
Festa Família L’Horitzó: dissabte 27 d’abril del 2019
Premis L’Horitzó: dijous 2 de maig del 2019
Exposició de final de curs: divendres 21 de juny del 2019.
divendres 23 de novembre del 2018
divendres 1 de març del 2019
divendres 10 de maig dels 2019
Ed. Infantil i Primària i 1r i 2n d’ESO: de l’1 al 5 d’octubre del 2018.
3r d’ESO: darrer trimestre (dates concretes per confirmar).
4rt ESO: del 25 de novembre al 20 de desembre del 2018.

8

Esmorzar

A l’Escola

A casa

CRITERI
ALIMENTARI
▪

Aconsellem que el nen/a esmorzi bé a casa, i que a l'Escola mengi
quelcom.

▪

Per als més petits, 1 i 2 anys, es respecta el règim alimentari que
tinguin costum. Cal indicar que portin un “petit esmorzar" (fruits secs,
cereals, peça de fruita) ja que s'ha de tenir en compte que aquests
nens/es dinen a les 12:00 h.

▪

A partir del grup de 8 anys poden portar un entrepà, ja que dinen
més tard; no per això deixa de ser important que mengin quelcom
abans de sortir de casa.

▪

El “petit esmorzar" de 3 a 11 anys (EI i EPO) ha d'anar dins d'una bossa
de roba amb un tovalló.

▪

A partir del grup de 12 anys fins als 15 anys (ESO) s’haurà de portar
l'esmorzar.

▪

Per als nens més petits d’1 i 2 anys, es respecta el règim alimentari que
tinguin costum. Cal indicar a la bossa “berenar”. Berenen entre les 16:00 i les
16.30h

▪

El berenar pels alumnes a partir dels 3 anys ha d’anar dins d’una bossa i cal
tenir en compte que berenen al sortir, per això és important que sigui un
berenar còmode de menjar i en la mesura del grau d’autonomia de cada
alumne/a: sense cullera, sense carmanyola, sense got...

Berenar
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UNIFORMITAT
Tot allò marcat amb un * ho han de
comprar a Uniformes Mínime
www.uniformesminime.com

1 i 2 anys

Totes les peces han d’anar marcades amb el nom i cognoms del nen/a.
Les jaquetes, els jerseis, els anoracs, etc., han de portar una veta d'uns 10 cm per poder- los
penjar correctament.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PER A DIARI

▪
▪
▪
▪
▪

Motxilla (model lliure).
Dues bates*.
Dos xandalls* complerts (cal que els seu fill/a vingui cada dia amb el xandall de l’Escola).
Dos polos* M/C o M/LL.
Un pantaló* curt.
Forro polar*.
Mitjons de color blanc.
Sabatilles d’esport blanques.
El “petit esmorzar” dins una bossa de roba i el berenar, també dins una bossa de roba,
ambdues amb un pitet.
Un got, biberó o gobelet amb el nom del nen (es quedarà a l’Escola durant la setmana i es
tornarà el divendres per poder-lo rentar).
Un llençol mida 120x60 de quatre puntes i plastificat (si es queda a dinar).
Una bossa o necesser amb una pinta, colònia (no ampolla de vidre) i crema protectora pel
canvi del bolquer.
Una bossa per a la roba bruta amb una bossa de plàstic dins.
Una muda completa de recanvi, que es quedarà a l’Escola per a possibles incidents, dins
d’una bossa.
Un anorac vell o jaqueta per sortir a l’esbarjo quan faci fred, si ho desitgen.
Un xumet (si en porta) marcat amb el nom i dins d’una bosseta de roba o estoig.
Paquet de bolquers, marcat amb el nom del nen/a.
Paquet de tovalloletes per a la higiene, marcat amb el nom del nen.
Mocadors de paper.

▪

Un pitet a dins del sobre* de roba (cada dia anirà el pitet a casa per rentar).

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Motxilla de piscina*.
Mitjons antilliscants*.
Casquet de bany*.
Barnús blanc o tovallola
2 “banyadors bolquer” com a banyador, dins la bossa de piscina.
Bolquer per després de banyar-se, dins la motxilla de piscina.
Bossa de plàstic per posar el casquet i els mitjons antilliscants.
Muda de recanvi per a possibles incidents, dins d’una bossa plastificada.
L’àpat del dinar ha d’anar en carmanyola i tallat, dins d’una bossa. En aquesta bossa hi ha
d’anar una cullera, la beguda (dins una cantimplora o en envàs de plàstic o “Tetra brik”),
un pitet i un drap de cuina o tovalló gran per fer-lo servir d’individual.
El “petit esmorzar”.
El berenar.

▪
▪
▪
▪
▪

MENJADOR
PISCINA

(1r Cicle d’EI)

SORTIDES COMARCALS
▪
▪
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UNIFORMITAT
Tot allò marcat amb un * ho han de
comprar a Uniformes Mínime
www.uniformesminime.com

3-7 anys
Totes les peces han d’anar marcades amb el nom i cognoms del nen/a.
Les jaquetes, els jerseis, els anoracs, etc., han de portar una veta d’uns 10 cm per poderlos penjar correctament.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Dues bates*.
Dos xandalls* complerts (cal que els seu fill/a vingui cada dia amb el xandall de l’Escola).
Dos polos* M/C o M/LL.
Pantaló* curt.
Forro polar*.
Mitjons de color blanc.
Sabatilles d’esport blanques.
Un “petit esmorzar” dins una bossa de roba , amb un tovalló o pitet.
El berenar, dins una bossa de roba, amb un tovalló.
Un got per deixar a l’Escola (es quedarà a l’Escola durant la setmana i es tornarà el
divendres per poder-lo rentar).
Un llençol mida 120x60 de quatre puntes plastificat, si es queda a dinar (només pels nens
de 3 i 4 anys).
Una bossa o necesser amb una pinta, colònia (ampolla no de vidre), raspall i pasta de
dents.
Unes sabatilles* negres d’expressió (Victoria).
Una bossa de roba per endreçar les sabatilles negres al calaix.
Una muda completa de recanvi, que es quedarà a l’Escola per a possibles incidents, dins
d’una bossa.
Un anorac vell o jaqueta per sortir a l’esbarjo quan faci fred, si ho desitgen.
Mocadors de paper.

MENJADOR

▪

Dos sobres* de roba i dos pitets o tovallons amb veta.

PISCINA

▪
▪
▪
▪

Motxilla* de piscina.
Mitjons antilliscants*.
Casquet de bany*.
Banyador* (fins a 5 anys tipus slip, a partir de 5 anys short pels nens o sencer per les
nenes).
Xancletes de piscina.
Tovallola o barnús.
Tovallola de tocador pels peus.
Muda de recanvi per a possibles incidents, dins d’una bossa.
L’àpat del dinar ha d’anar en carmanyola i tallat, dins d’una bossa. En aquesta bossa hi
ha d’anar una cullera, la beguda (dins una cantimplora o en envàs de plàstic o “Tetra
brik”), un pitet o tovalló i un drap de cuina o tovalló gran per fer-lo servir d’individual.
El “petit esmorzar i el petit berenar” sempre ha d’anar a part, embolicat i dins d’una
bossa de plàstic amb el nom del nen i un tovalló de paper. Demanem que el “petit
esmorzar i el petit berenar” siguin fàcils i còmodes de menjar: sense cullera, sense
carmanyola, sense got...

PER A DIARI

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

SORTIDES COMARCALS

▪
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UNIFORMITAT
Tot allò marcat amb un * ho han de
comprar a Uniformes Mínime
www.uniformesminime.com

8-11anys
Totes les peces han d’anar marcades amb el nom i cognoms del nen/a.
Les jaquetes, els jerseis, els anoracs, etc., han de portar una veta d'uns 10 cm per
poder- los penjar correctament.
▪
▪
▪
▪

PER A DIARI

▪

Motxilla (model lliure)
Bata*.
Bossa de roba per al petit esmorzar amb un tovalló.
Un got per deixar a l’Escola (es quedarà a l’Escola durant la setmana i es tornarà el
divendres per poder-lo rentar).
una bossa o necesser amb una pinta, colònia (ampolla no de vidre), raspall i pasta de
dents.
Mocadors de paper.

MENJADOR

▪

Un sobre* de roba i un tovalló

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Motxilla de piscina.
Mitjons antilliscants*.
Casquet de bany*.
Banyador*
Xancletes de piscina.
Tovallola o barnús.
Tovallola de tocador pels peus.
Samarreta d’esports*.
Pantaló curt d’esport*.
Xandall*.
Mitjons blancs.
Bambes blanques.
Unes sabatilles* negres d’expressió (Victoria).
Una bossa de roba per endreçar les sabatilles negres al calaix del vestidor.

▪

PISCINA

ESPORTS I/O EXPRESSIÓ

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

SORTIDES COMARCALS

▪

▪

L'àpat del dinar ha d’anar en carmanyola, dins d’una bossa. En aquesta bossa hi ha
d’anar coberts, la beguda (dins una cantimplora o en envàs de plàstic o “Tetra brik”),
un tovalló i un drap de cuina o tovalló gran per fer-lo servir d’individual.
El "petit esmorzar i el petit berenar” sempre ha d'anar a part, embolicat, amb el nom
del nen i un tovalló de paper. Demanem que el “petit esmorzar sigui fàcil i còmode de
menjar: sense cullera, sense carmanyola, sense got...
Una ronyonera o bossa petita penjada amb el material següent: llapis, goma,
maquineta, colors, lupa. Opcionalment també poden portar tisores de punta rodona,
bossetes de cel·lofana, prismàtics i brúixola.
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UNIFORMITAT
Tot allò marcat amb un * ho han de
comprar a Uniformes Mínime
www.uniformesminime.com

PER A DIARI

12-15 anys
Totes les peces han d’anar marcades amb el nom i cognoms de l’alumne/a.
Les jaquetes, els jerseis, els anoracs, etc., han de portar una veta d'uns 10 cm per
poder- los penjar correctament.
▪
▪
▪
▪

▪

Motxilla (model lliure)
una bata* laboratori.
El petit esmorzar.
Un got per deixar a l’Escola (es quedarà a l’Escola durant la setmana i es tornarà el
divendres per poder-lo rentar).
Una bossa o necesser amb una pinta, colònia (ampolla no de vidre), raspall i pasta de
dents.
Mocadors de paper.

▪

Un sobre* de roba i un tovalló.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Motxilla de piscina.
Mitjons antilliscants*.
Casquet de bany*.
Banyador*
Xancletes de piscina.
Tovallola o barnús.
Tovallola de tocador pels peus.
Samarreta d’esports*.
Pantaló curt d’esport*.
Xandall*.
Mitjons blancs.
Bambes blanques.
Unes sabatilles* negres d’expressió (Victoria).
Una bossa de roba per endreçar les sabatilles negres al calaix del vestidor.

▪

MENJADOR
PISCINA

ESPORTS I/O
EXPRESSIÓ

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

SORTIDES COMARCALS

▪
▪

ALTRES

▪
▪
▪
▪
▪
▪

L'àpat del dinar ha d’anar en carmanyola, dins d’una bossa. En aquesta bossa hi ha
d’anar coberts, la beguda (dins una cantimplora o en envàs de plàstic o “Tetra brik”),
un tovalló i un drap de cuina o tovalló gran per fer-lo servir d’individual.
el "petit esmorzar” sempre ha d'anar a part, embolicat, amb el nom del nen i un tovalló
de paper. Demanem que el “petit esmorzar sigui fàcil i còmode de menjar: sense
cullera, sense carmanyola, sense got...
una ronyonera o bossa petita penjada amb el material següent: llapis, goma,
maquineta, colors, lupa. Opcionalment també poden portar tisores de punta rodona,
bossetes de cel·lofana, prismàtics i brúixola.
Compàs de dibuix.
Esquadra i cartabó.
Transportador d’angles.
Arxivadors amb capsa rígida de cartró folrat color vermell (1r trimestre), color blau (2n
trimestre), color verd (3r trimestre).
Calculadora model o similar FX- 570S PX.
Ordinador portàtil.
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Botiga uniformitat
Les peces de roba d’uniformitat s’han d’adquirir a:

Mínime uniformes

C/ Duquesa Orleans 60
08034 Barcelona
Espanya
Tel.: (+34) 936 675 230
info@uniformesminime.com
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PLANTILLA PER FOTOCOPIAR I UTILITZAR SEMPRE QUE S’HAGI DE DISPENSAR UN MEDICAMENT A L’ESCOLA

FITXA DE MEDICACIÓ
Autoritzo a l’Escola ’Horitzó a dispensar a:
En/na………………………..……………………………..…………................................………...
Nom del medicament:......……………...................................................................……..…
Quantitat : .....................................................................................................................
Durant els dies:
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

A les següents hores:

……...h

….....h

….…..h

……...h

……...h

Signatura pare/mare,

Data…………………………………………….......................................................................
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