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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.

http://canvidaletaudiovisuals.blogspot.com/
http://www.xtec.cat/ceipcanvidalet
mailto:ceipcanvidalet@xtec.cat


NORMES DE FUNCIONAMENT

1.ENTRADES I SORTIDES.  ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

Horari: de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30

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

Retards: L'alumne/a que arribi  quan la porta estigui tancada esperarà 
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 per escrit a l’agenda.

2. QUOTA DE MATERIAL, ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, 
EXCURSIONS: 
            

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

Els alumnes que no estiguin al corrent de pagament no podran  
assistir a les sortides ni tindran dret a rebre el material que es 
compra amb aquesta quota.

Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària surten de l’escola i 
esperen fora que els vinguin a buscar o marxen sols a casa. 
Aquells 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. 

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. 



3. EQUIPACIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA: 

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.
Us recomanem que tinguin la samarreta de l’escola per quan han de 
participar en alguna competició inter-escolar. 

4. MATERIAL D’AULA:

Els pares heu de col·laborar en la   revisió de les motxilles doncs sovint 
ens trobem que els alumnes van excessivament carregats transportant
llibres i materials innecessaris. L’estoig, per exemple, només ha de 
portar de 6 a 12 colors, retoladors, un llapis, 2-3 bolígrafs, goma, 
maquineta i regle. 

Tots els alumnes han de dur mocadors de paper cada dia i poden 
portar una ampolla d’aigua per beure a la classe. 

5. AGENDA ESCOLAR:

És obligatori l’ús de l’agenda per a tots els alumnes de 2n fins a 6è.

Els alumnes hauran de reflectir, dia a dia, totes les activitats escolars 
que han de realitzar a casa.

En les pàgines d’inici, l’alumne escriurà les qualificacions que ha anat 
obtenint en els diferents controls que ha fet al centre.

En el cicle mitjà i superior, els professors/es informaran al final de mes a 
través de l'agenda sobre:
* la manca de material, la no realització o la no presentació dels deures i
tasques escolars. 
* felicitació a l’alumne/a per la realització i presentació dels treballs i 
deures.
Les famílies tenen el compromís de revisar l’agenda periòdicament per 
fer el seguiment de l’organització del treball dels seus fills i per conèixer 
les informacions dels professors.

6. DEURES

Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior porten deures cada dia però 
no sempre els hauran de presentar  l’endemà. 



L’estudi suposa un esforç de lectura comprensiva, memòria i 
concentració, per això els nens/es han de treballar sense elements de 
distracció com els mòbils, ordinadors, TV... 

Si volen complementar la seva formació, una vegada acabats els 
deures, poden treballar en l’aula virtual del centre. 
Igualment, els heu de recordar que han de practicar la lectura individual 
diàriament.

6. SUPORT EDUCATIU PERSONALITZAT

Alguns alumnes podran rebre un  suport educatiu fora de l’horari lectiu. 
Es realitzarà durant dos dies a la setmana de 12:30 a 13 h. 
Excepcionalment, fins les 13:30.
Les famílies dels alumnes que tindran aquest suport de forma temporal o
permanent seran informades puntualment.
Periòdicament, també hauran d’assistir al Suport Educatiu Personalitzat 
d’anglès. Per tant, els nens apuntaran a l’agenda els dies que surten 
més tard.

7. BIBLIOTECA D’AULA

Totes les aules disposen d’una biblioteca amb llibres de lectura i de 
consulta adequats a cada edat amb servei de préstec.
Cada dia, només arribar a l’escola, tindran 15 minuts de lectura diària i 
portaran el llibre a casa per llegir-lo també durant el cap de setmana.

En cas de pèrdua caldrà que en compri un d’igual o bé abonar l’import 
del llibre a l’escola: 6 euros.

8. LLIBRES DE TEXT REUTILITZATS: 

L’escola reutilitza alguns llibres. Per tant, us demanem que els folreu, 
esborreu el llapis i col·laboreu en què els vostres fills/filles tinguin cura 
del material, 



9. 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) i és recomanable que el portin dins una carmanyola per 
estalviar embolcalls, sent més respectuós amb el medi ambient.

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.

10. MATERIAL DE MENJADOR 

La higiene de les dents, durant l’estona de menjador, és voluntària. Per 
tant, si desitgeu que l’alumne/a la faci, hauran de portar un raspall de 
dents amb caputxó i la crema personal. També ho haureu de comunicar 
al servei de menjador.

11. RECORDATORI DE NORMES IMPORTANTS

- No és funció del conserge repartir motxilles, bates ni esmorzars.
- No doneu als nens cap objecte a través de la reixa del pati. 
- Els alumnes no han de repartir “invitacions d’aniversari” dins l’escola.
- No s'han de portar diners en efectiu, mòbils, aparells reproductors
de música ni objectes de valor tant al centre com a les sortides sota 
cap concepte.  Els professors no es faran responsables de la seva 
pèrdua o desaparició i requisaran aquest material.

12. CONDUCTES NEGATIVES I MESURES CORRECTORES: 

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

A l’escola no podeu portar per esmorzar :

BOLLERIA INDUSTRIAL
SUCS NI BEGUDES ENSUCRADES EN TETRA BRIKS



Els pares rebran una notificació escrita quan s’acumulin vàries  
conductes contràries a les normes de convivència en el centre o quan 
l’equip de professors consideri necessari informar la família.

13. SALUT I HIGIENE

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.  

Si l’alumne/a té febre, l’escola subministrarà el Paracetamol en cas de 
que tingueu signada l’autorització corresponent, mentre arriba algun 
familiar a recollir-lo.

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

14. 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

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


