NORMES DE L'ESCOLA A TENIR EN COMPTE

ENTRADES I SORTIDES
Us recordem que la PUNTUALITAT és del tot necessària per al bon funcionament de la
classe.
Les hores d'entrada i sortida són esglaonades. Els grups entren i surten acompanyats de la
mestra. De 4t a 6è per la porta lateral i la resta de cursos per la porta principal. Si un alumne
no el venen a recollir a l’hora, se l’acompanyarà al servei d’acollida.
El nen/a, que per algun motiu, hagi de sortir abans de l'horari establert haurà de portar un
JUSTIFICANT DELS PARES O TUTORS o venir aquests mateixos a recollir-lo.
Els alumnes que vagin a casa sols han de portar una autorització signada pels pares/mares.
Si algun dia ve a recollir l’alumne algú que no és l’habitual preguem ens ho notifiqueu abans
per tal d’evitar confusions.
COMUNICACIÓ AMB EL TUTOR O MESTRES
A partir de 3r, qualsevol comunicat que hagueu de passar al tutor/a del nen/a (que faltarà a
classe o que arribarà tard per alguna circumstància, comunicar una necessitat puntual del
nen/a, etc..), l'haureu de fer mitjançant l'agenda del nen/a o correu electrònic.
Totes les ENTREVISTES amb els professors es concertaran prèviament per correu
electrònic.
És del tot obligatori parlar amb el TUTOR/A del nen/a abans que amb el professor d'una
assignatura en concret o altre personal del centre.
ROBA I EQUIP OBLIGATORI
A les classes d’Educació Física i Psicomotricitat és obligatori portar l'EQUIP del Col·legi.
Els nens d'Educació Infantil i de Primària hauran de portar BATA a partir d’octubre i fins a
finals de maig.
Cadascuna de les peces de roba (jaquetes, abrics, xandalls..), ha de portar marcat el NOM
de l'alumne/a i han de tenir una TIRA per poder-les penjar a classe. Així s’evitarà que
s’embrutin en caure al terra i no hi haurà confusions en cas de pèrdues.
Les carmanyoles i ampolles també han de portar el nom del nen/a.

DRETS D’IMATGE
En el cas que les famílies col·laboreu en activitats dins l’escola o en excursions, NO ESTÀ
PERMÈS QUE FEU FOTOS NI VÍDEOS. Excepcionalment es pot autoritzar la filmació en
festivals, sempre que hi hagi el compromís de fer-ne un bon ús.

ADQUISICIÓ D’HÀBITS
Un cop començada la jornada escolar (matí o tarda), NO ES PODRÀ PORTAR RES als
alumnes (esmorzars, material, llibres, carpetes...), per tal d'aconseguir que els nens i nenes
ADQUIREIXIN L'HÀBIT de preparar amb antelació tot el material necessari per al dia.
Els LLIBRES s'hauran de portar folrats per a mantenir-los en bon estat durant tot el curs.
Per tal d’evitar l’ús de paper d’alumini, l’esmorzar es portarà en una carmanyola o embolicat
en paper de cuina.
No es permet el consum de làctics (iogurts, actimels, llets, cacaos, batuts) ni sucs a les
aules ni a les hores d’esbarjo. Tampoc a les extraescolars que es fan a l’escola.
Per millorar els hàbits alimentaris , els dijous, l’esmorzar que portin de casa haurà de ser
fruita. (per als més petits tallada i si cal pelada)
L’escola no repartirà ni llaminadures ni altres regals quan sigui l’aniversari del nens/es.
Preguem que tampoc no ho feu a la porta de l’escola.
HIGIENE I MEDICAMENTS
Preguem tingueu la màxima cura i reviseu el cabell dels vostres fills/es habitualment.En cas
de detectar la presència de paràsits ,ens ho haureu de notificar per poder avisar les altres
famílies.
En cas que el vostre fill/a hagi de fer un tractament amb medicació eviteu que se li hagi
d’administrar en horari escolar. En cas que us sigui totalment impossible us recordem que
l’escola NO SUBMINISTRARÀ CAP MEDICAMENT DE TRACTAMENT A L’ALUMNAT
SENSE LA RECEPTA MÈDICA I L’AUTORITZACIÓ ESCRITA. Indiqueu en la capsa del
medicament el nom del nen, la dosi exacta i l’hora d’administració.
En cas d’indisposició transitòria en horari escolar es trucarà als familiars. Si no se’ls pot
localitzar es farà ús de l’autorització corresponent, si així ho feu constar.
ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR
Els alumnes que es quedin a menjar esporàdicament (dies solts) hauran d’avisar el dia
abans ( abans del migdia) a secretaria.
Si un nen/a no pot menjar algun tipus d'aliment, degut a una intolerància fisiològica, els
pares ho han de fer constar per escrit i aportar el certificat del metge.
Els nens de Primària que facin ús del servei de menjador han de portar un raspall i pasta de
dentifrici en una bossa de roba degudament marcada amb el nom i el curs.
És molt important que les famílies col·laboreu en els hàbits de menjar, tant en la qüestió
d'una alimentació el més variada i equilibrada possible, com en les maneres a taula.
Els menús els podeu trobar a la pàgina web de l’escola i a la plataforma Clickedu.

