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INFORMACIONS  GENERALS  PER A NOVES FAMÍLIES

Entrades, retards i sortides:  Cal ser puntuals.

• Entrades:  S’obren les portes del centre 5 minuts abans de les 9 h. i de les 

15 h.. A les 9:01 i a les 15:01 es tancaran les portes d'entrada al centre. 

Un cop a les aules tots/es els  alumnes han de fer  els  10 minuts de 

lectura.

• Retards:  Els alumnes que arribin amb retard podran entrar a l’aula i  el 

professor/a anotarà el retard si no porten el justificant dels pares escrit a 

l’agenda, full o volant de visita mèdica. En cas de no portar justificant es 

comptabilitzarà com un retard injustificat. 

Colònies i Sortides: Com a escola considerem que dins de la nostra acció 

educativa les sortides i les colònies són un eix fonamental, per tant animem a 

totes les famílies a fer un esforç per a què tot l’alumnat pugui participar-hi.

L’escola informarà de les colònies i les sortides a les famílies, les quals hauran 

de signar la corresponent autorització d’assistència dels seus fills i filles, sense 

la qual no hi podran assistir.

Hores de pati: L’horari d’esbarjo a Primària és de 10.45  a  11.15 h. Si plou a 

l’hora d’esbarjo, els alumnes es queden a classe amb els tutors.
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Edifici: 

• No es pot córrer ni fer soroll dins l’edifici escolar. Durant els canvis 

de classe i assignatura no es pot jugar ni cridar pel passadís.

• En cas de produir-se desperfectes per imprudència o negligència 

hauran d’abonar-se les despeses. 

• L'alumnat  de  primària  només  podrà  anar  al  lavabo  en  cas  d’ 

urgència, durant les classes. Com a norma general s’hi anirà al sortir al 

pati. 

• Dins  el  recinte  escolar  no  es  menjaran  xiclets  ni   altres 

llaminadures. 

Bates: Tot l'alumnat de P3 fins a 2n. assistirà a classe amb la bata de l’escola. 

Aparells electrònics de lleure,mòbils, diners i llaminadures: A l’escola 

no  permetem  a  l’alumnat  que  porti  diners,  llaminadures,  joguines,  mòbils, 

aparells electrònics de lleure ...

No es podran repartir invitacions o felicitacions dins de la classe si no n’hi ha 

per  tots els companys i companyes. Si no és així,  s’ha de repartir  fora del 

recinte escolar.

Visites de famílies i tutories: Al començament del curs escolar s’indicarà en 

les reunions amb les famílies de l’horari de visita al professorat i direcció. Les 

famílies que tinguin una visita concertada hauran d’esperar al mestre al vestíbul 

de l’escola.

Per  tal  de no obstaculitzar la  tasca docent,  queden prohibides les visites al 

professorat i alumnat durant les hores de classe. 
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Carta  de  compromís  educatiu:  A  la  nostra  escola  tenim  una  carta  de 

compromís per a l'etapa d'Infantil i una per a l'etapa de Primària. 

 

Menjador :  L’AMPA  de  l’escola  ofereix  un  servei  de  menjador  amb  cuina 

pròpia.  Els  interessats/des  posar-se  en  contacte  amb  l’encarregada  de 

menjador, la sra. Montse Gangonells.

Els  alumnes  de  menjador  no  podran  abandonar  el  recinte  escolar  sense 

autorització signada per la mare, el pare o tutors legals. 


