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NOVETAT: Aquest curs, l’exhibició de danses i la representació 
de l’obra de Sant Jordi (alumnes de 5è),  es realitzaran el 
divendres 22 d’abril de 2016.

HORARI INTENSIU DEL MES DE JUNY: Des del dia 6 fins el 
dia 21 que finalitzen les classes, l’horari serà de 9 a 13h. Els 
alumnes de menjador fins les 15h.
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http://www.xtec.cat/ceipcanvidalet
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NORMES DE FUNCIONAMENT

1. ENTRADES I SORTIDES.  ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT
Horari :de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30.

L’entrada i sortida es realitza per les portes del carrer Cedres.

RETARDS: Els alumnes que arribin quan la porta estigui tancada, 
esperaran fora de l’aula fins que no interrompi l’activitat de classe. 

L’acumulació de retards i absències serà notificada a Serveis Socials i a 
la Inspecció d’Educació.

L'assistència a classe és obligatòria. Els pares han de justificar les 
absències o retards mitjançant una nota escrita o a l’agenda.

A la sortida, és convenient que espereu els nens/nenes a baix de 
l’escala, per no obstaculitzar les portes. No els heu d’esperar a l’altra 
banda de la calçada perquè, en aquest cas, els professors no els 
deixaran creuar sols el carrer. 

Aquells alumnes que hagin de sortir durant l'horari escolar, la família ho 
haurà de  comunicar per escrit  a través de l’agenda, o els hauran de 
venir a buscar. No servirà només la trucada telefònica. 

2. QUOTA DE MATERIAL, ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I 
EXCURSIONS: 
            

El pagament del material comú d'aula i sortides es distribueix en tres 
quotes anuals. Una vegada efectuat el pagament, es tornarà a l’escola 
un comprovant i la família guardarà l'altre fins a final de curs. 

Els alumnes dels Cicles Inicial i Infantil que no hagin estat recollits 
puntualment a l’hora de sortida, passaran al servei de menjador al 
migdia abonant el cost del servei i, a la tarda, passat un temps 
prudencial, s’avisarà la Policia Local per tal que s’encarregui de la 
custòdia de l’alumne, tal com indica la normativa d’inici de curs. 



Els alumnes que no estiguin al corrent de pagament no podran  
assistir a cap sortida . 

3. MATERIAL DELS DELS ALUMNES:

Els nens i nenes de 1r i 2n portaran  cada dia una motxilla amb una 
carpeta  de la grandària  Din-A 4. Els nens de segon també l´agenda on 
tant els pares com els  professors anotaran les comunicacions que 
considerin necessàries. 

Els dies d'Educació Física hauran de portar la roba i sabates esportives
així com una samarreta de recanvi en una bossa d’esport, no de plàstic. 
És convenient que tinguin la samarreta de l’escola per portar-la, 
especialment, a les excursions i sortides de l’escola.

És voluntari tenir una bata a classe no per a l’ús diari sinó només per 
quan hagin de fer alguna activitat en què es puguin embrutar. 

Els pares heu de col·laborar en la revisió periòdica de les motxilles, 
les carpetes i de l´agenda doncs sovint ens trobem circulars i notes 
dirigides als pares sense signar.

Tots els alumnes han de portar mocadors de paper cada dia i poden 
portar una ampolla d’aigua per beure entre classes.

Menjador: La higiene de les dents és voluntària. Si desitgeu que el 
vostre fill/a es renti les dents després de dinar, ho heu de comunicar al 
servei de menjador i han de portar un raspall de dents amb caputxó amb
un necesser. 

4. DEURES:

Els alumnes de Cicle Inicial porten deures a casa cada divendres . Els 
de segon també un altre dia de la setmana. 

És responsabilitat de les famílies practicar la lectura diària guiats per un 
adult.

Si l’infant no assisteix a una sortida NO SE LI PODRAN 
RETORNAR ELS DINERS perquè les excursions, normalment, 
són entrades de grup/classe i no individuals. Igualment, el preu
de l’autocar és el mateix encara que hi vagin menys alumnes. 



L’estudi és un hàbit que suposa un esforç de lectura comprensiva, 
memòria i concentració, per la qual cosa recomanem que tots els 
nens/es s’acostumin a treballar en un espai sense elements de 
distracció. 

5. SUPORT EDUCATIU PERSONALITZAT: 

Segons indica la normativa, determinats alumnes podran rebre un suport
educatiu fora de l’horari lectiu. L’equip de professors ja us indicarà quins 
seran els alumnes que tindran aquest suport de forma temporal o 
permanent durant dos dies a la setmana de 12:30 a 13 hores. 

6. BIBLIOTECA D’AULA: 

Totes les aules disposen d’una biblioteca amb llibres de lectura i de 
consulta seleccionats i adequats a cada edat amb servei de préstec.
En cas de pèrdua caldrà que en compri un d’igual o bé abonar l’import 
del llibre a l’escola: 6 euros. 
A les 9 del matí, tots els alumnes iniciaran l’activitat escolar amb una 
estona de lectura diària. 

7. HÀBITS D'HIGIENE - ESMORZAR SALUDABLE: 

Cal tenir cura de l'aspecte personal. S'ha de venir net i amb vestuari 
adient a l'escola. No se'ls ha d'abrigar massa ja que a les aules hi ha 
calefacció durant tot l'hivern.

Per a un bon rendiment intel·lectual cal esmorzar a casa i no venir a 
l'escola en dejú. A l’hora del pati han de portar un petit esmorzar que es 
pugui menjar ràpidament i que els deixi gaudir del temps d’esbarjo (fruita
o entrepà).

DIMECRES: DIA DE LA FRUITA: El dimecres serà el dia de la fruita.
Per tant, és recomanable que portin fruita pelada i tallada per 
esmorzar.

A l’escola no podeu portar per esmorzar :
BOLLERIA INDUSTRIAL

SUCS NI BEGUDES ENSUCRADES EN TETRA BRIKS.

PER ESTALVIAR EMBOLCALLS, US RECOMANEM QUE PORTEU
L’ESMORZAR EN UNA CARMANYOLA.  



8. RECORDATORI DE NORMES IMPORTANTS :

- No és funció del conserge repartir motxilles, bates ni esmorzars.
- Si teniu la intenció de convidar nens de la classe per l'aniversari del 
vostre fill recordeu que no podeu donar les "invitacions" ni repartir 
bosses de llaminadures dins de l'escola per tal d'evitar desenganys a 
altres nens/es.
- No s'han de portar medicaments, diners en efectiu, mòbils, 
aparells reproductors de música ni objectes de valor tant al centre 
com a les sortides.  Els professors no es faran responsables de la seva 
pèrdua o desaparició i requisaran aquest material. 
 

9. CONDUCTES NEGATIVES I MESURES CORRECTORES: 

L’escola té aprovat un Projecte de Convivència on estan tipificades les 
faltes i conductes contràries a les normes de convivència així com les 
respectives mesures correctores o sancions.  

L’aplicació de les mesures correctores són competència de qualsevol 
professor/a del centre, escoltat l’alumne/a i reunit l’equip de mestres del 
cicle.

10. SALUT I HIGIENE

Si l’alumne/a ha estat malalt, no el porteu a l’escola fins que esteu segurs 
que no tindrà febre i que ha acabat el procés infecciós. 

En cas d’accident o malaltia, l’alumne serà atès pels professors/ monitors 
i, si s’escau, s’avisarà als Serveis d’urgència i a la família per a què se'n 
faci càrrec tan aviat com sigui possible. 

ELS PROFESSORS O MONITORS NO PODEN ADMINISTRAR 
MEDICAMENTS ALS ALUMNES , només en casos especials, amb la 
prescripció facultativa del metge i amb un document signat per la família 
autoritzant aquesta administració.  

Cada curs escolar, les famílies han de notificar les 
modificacions de les al·lèrgies, malalties cròniques i altres 
informacions sanitàries importants sobre l’alumne/a.



Si l’alumne/a té febre, l’escola subministrarà el Paracetamol en cas de 
que tingueu signada l’autorització corresponent i us avisarem fins que el 
vingueu a recollir.  

CAL NOTIFICAR ELS CANVIS D'ADRECES I TELÈFONS A 
SECRETARIA PER ESCRIT

11.ACTIVITATS EXTRAESCOLARS / AMPA:

L'AMPA organitza cada inici de curs un ampli ventall d'activitats per a 
totes les edats. Cal omplir el full d' inscripció.

Les activitats extraescolars es regeixen per les Normes de Convivència 
de l'escola, aprovades pel Consell Escolar. L'alumne/a que incompleixi 
les normes podrà ser expulsat de l'activitat, prèvia notificació per escrit 
als pares. Igualment, si no està al corrent de pagament.

L'AMPA és una entitat sense afany de lucre, per la qual cosa es prega a 
les famílies abonin els rebuts puntualment per tal de poder pagar els 
monitors.
    

                                         Esplugues , setembre de 2015


