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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.

NORMES DE FUNCIONAMENT

1.      ENTRADA I SORTIDA DE L'ESCOLA

Educació Infantil,3 anys
Entrada:
Els alumnes s’han acompanyar fins  la porta de la classe.
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Sortida:
A les 12,25h i a les 16:25h sortiran per la porta de l’aula que 
dóna al pati,per tant,heu d’entrar a l’edifici.

Educació Infantil, 4 i 5 anys
Entrada: 
9h: per la porta de la cantonada dreta de l’edifici.
15h: per la porta de les escales del carrer Cedres.
Sortida: 
Sempre per la porta de la cantonada dreta de l’edifici. 

Les comunicacions al tutor/a seran per escrit  i els nens/es 
les han de portar a la mà, NO DINS LA MOTXILLA.

RETARDS: Quan l’alumne/a arribi tard, haurà d’esperar-se fora 
de l’aula fins que no interrompi l’activitat de la classe.



2. ASSISTÈNCIA A CLASSE I PUNTUALITAT

L'assistència a classe és obligatòria. Cal justificar les 
absències o retards per escrit però no és necessari cap 
justificant mèdic.

Els alumnes que hagin de sortir durant l'horari escolar, les 
famílies hauran de comunicar-ho per escrit .

SI NO ELS VE A BUSCAR NINGÚ:
Al migdia, passaran al servei de menjador, abonant l’import 
d’aquest servei. 
A la tarda, si no es localitzen els pares, s’avisarà la  Policia 
Local amb qui acordarem com lliurar-lo a la seva custòdia.

3. EQUIPACIÓ DELS ALUMNES:

Es recomana que tota la roba que portin sigui còmoda i fàcil de 
posar i treure. El calçat ha d’anar cordat amb velcro o qualsevol
altre mitjà que ells puguin posar-se i treure sols.

No abrigueu massa el vostre fill/a. Els nens i nenes han de 
portar bata obligatòriament per fer-la servir quan la mestra 
consideri necessari. Cal posar el nom i una cinta elàstica d'uns
15-20 cm per penjar-la.

Tota la roba ha d'estar marcada amb el nom. La roba d'abrigar 
haurà de portar també una cinta, veta o goma elàstica per 
penjar. 

Per a l’esmorzar, han de portar un tovalló de roba. 

Cal portar tots els dies una motxilla, sense rodes i fàcil d’obrir.
Ha de tenir una mida adequada per guardar la bata, el got i el 
llibre de la biblioteca.



Els dies de Psicomotricitat  hauran de portar "xandall" i calçat 
esportiu.
És recomanable que tinguin la samarreta de l’escola, 
especialment , per quan sortim fora d’excursió.

4. ESMORZAR SALUDABLE  : 

Per a un bon rendiment intel·lectual cal esmorzar a casa i no 
venir a l’escola en dejú. A l’escola, han de portar només un petit 
esmorzar saludable: fruita, un petit entrepà, galetes sense 
xocolata... 

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.

Els alumnes d’Educació Infantil han d’anar aviat a dormir 
per tal d’afavorir un millor desenvolupament i rendiment 
intel·lectual dels fills/es.

5. NORMES GENERALS

No és funció del conserge repartir motxilles, bates ni 
esmorzars.

Si teniu la intenció de convidar nens/es de la classe a l’aniversari
del vostre fill/a, recordeu que no  podeu donar les 
"invitacions" ni les bosses de llaminadures dins de l'escola, 
per tal d'evitar desenganys a altres nens/es. 

No es poden consumir llaminadures, refrescos de llauna o 
vidre dins l'escola. Tampoc els productes de “bolleria” 
industrial com les pastes, els sucs i les begudes ensucrades. 
Per estalviar embolcalls, us recomanem que portin l’esmorzar
dins d’una carmanyola.



Per celebrar l’aniversari a l’aula, si voleu, podeu portar pa de 
pessic tradicional per menjar tots durant l’esmorzar. 

No han de portar medicaments, diners en efectiu, objectes 
de valor ni joguines  al centre.  Els professors no es faran 
responsables de la seva pèrdua o desaparició.

6. 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 que no estiguin al corrent de pagament no po-
dran  assistir a cap sortida. 

7. SALUT I HIGIENE

Els nens/es amb febre o malalties contagioses com grip, 
conjuntivitis, angines, varicel·la, polls ... no podran venir a 
l’escola. No porteu el vostre fill/a 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. 

Cada curs escolar, les famílies han de notificar les modifica-
cions en la informació sobre al·lèrgies, malalties cròniques i 
altres informacions sanitàries importants sobre l’alumne/a.

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. 



ELS PROFESSORS 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 i 
s’avisarà a la família perquè el vingui a recollir.

8. 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.
Cal retornar el llibre en la data establerta pel tutor/a. En cas de 
pèrdua caldrà que se’n compri un d’igual o bé abonar l’import del
llibre a l’escola: 6 euros

9. MATERIAL DE MENJADOR: 

Els nens/nenes que es queden a menjador, hauran de portar:
- un raspall de dents amb caputxó, i un necesser per guardar-lo. 
- un “pitet” amb goma per no embrutar-se durant el dinar.
Tot aquest material ha d’anar marcat amb el nom. 

Els de P3, quan comenci el fred, també hauran de dur una man-
ta petita i prima per dormir i, si és necessari, un coixí.
El llençol de dormir us el tornarem cada divendres per tal que el 
renteu i el porteu de nou a l’escola.

L'Equip de menjador facilitarà una agenda on es recull la 
informació diària, que ha d'anar i tornar de casa cada dia.

L'Equip de mestres.


