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____________________________________________________________________escola àgora 
 

Assistència i 

puntualitat 

 

És obligatòria l’assistència per a tot l’alumnat i qualsevol absència 

cal justificar-la per escrit a l’agenda escolar. 

Cal la màxima puntualitat a l’hora de l’entrada i la sortida. 

Al matí entrem a les 9h i a la tarda a les 15h. La sortida és a les 12,30h 

i a les 16,30h, igual per tot l’alumnat. 

Les portes del centre es tancaran deu minuts després de l’hora i 

haureu de justificar per escrit l’entrada o sortida del centre fora dels 

terminis fixats. 

Els nens i les nenes d’Educació Infantil i Cicle Inicial seran recollits al 

centre per el/la tutor/a o un adult responsable amb autorització 

escrita. 

L’alumnat de Cicle Mitjà i Superior no podrà sortir de l’escola en 

acabar les classes sols/es o acompanyats/des d’un/a menor sense 

autorització escrita dels pares, les mares o els/les tutors/es legals.  

 

Material escolar 

 

El vostre fill o la vostra filla al llarg del curs farà servir tota una sèrie de 

materials diversos que generen una despesa que es cobreix amb la 

quota d’escolarització, que varia segons el cicle i l’etapa educativa. 

Aquesta quota inclou tot el material curricular (llibres) i fungible, les 

sortides i la quota de l’AMPA (per família)  

Heu de fer el pagament en dos terminis:  

1- Juliol – 30 de setembre : 100 euros (s’adjunta full informatiu 

de pagament per les famílies  que encara no hagin fet l’ingrés) 

2- Gener : resta de la quota 

En cap cas es permet portar a l’escola objectes de qualsevol tipus 

que puguin pertorbar el normal desenvolupament de les activitats 

d’escola (mòbils, MP3, consoles, joguines, ...) 

 

Comunicació 

família-escola 

 

L’agenda escolar és el mitjà de comunicació entre la família i 

l’escola per fer arribar per escrit qualsevol notificació o comentari 

que vulgueu fer al professorat. 

Cal sol·licitar l’entrevista amb antelació, també a través de l’agenda 

escolar. 

És important que mantingueu actualitzades les dades telefòniques 

per poder contactar amb vosaltres en cas de necessitat 

 

 

 

 

 

 

  



 

Reunions amb 

les  famílies 

A la reunió d’inici de curs rebreu informació de tot allò referent a 

l’educació dels vostres fills i les vostres filles, per la qual cosa és 

imprescindible i obligatòria la vostra assistència com a pares i mares del 

nostre alumnat, responsable també de la seva educació. Al febrer es farà 

una altra reunió de caire més pedagògic. 

Teniu la informació de les dates en el full. 

 

Entrevistes El/la vostre tutor o tutora us convocarà un parell de cops (primària) per a 

una estrevista durant el curs escolar pel seguiment del procés maduratiu i 

d’aprenentatge dels vostres fills i filles. 

Quan vulgueu parlar amb algun professor heu de fer-ho dins l’horari 

establert, segons la informació de l’horari de visites. Cal que demaneu 

hora per tal d’evitar esperes. 

Si voleu parlar amb Direcció, ho podeu fer en l’horari de visites que 

s’exposa al tauler d’anuncis 

 

Malalties i 

incidències 

 

En cas d’accident lleu o indisposició del nen o la nena, ens posarem 

d’immediat en contacte amb la família, per tal que se’n facin càrrec.  

En cas d’urgència trucarem a l’ambulància per acompanyar-lo/a  al 

centre mèdic fins que arribi la família. 

L’escola no està autoritzada a subministrar medecines a l’alumnat, per 

tant cal que ajusteu les dosis a l’horari que el nen o la nena està a casa. 

En cas de necessitat, haureu de portar el medicament juntament amb la 

prescripció del metge i signar l’autorització que us facilitem. Us lliurem una 

autorització per subministrar paracetamol en cas que l’alumne tingui més 

de 38º. Se us avisarà per donar-li i per que el vingueu a recollir ja que amb 

febre no pot estar a l’escola. 

Quan es detectin plagues o malalties contagioses, es passarà circular a les 

famílies afectades per tal d’aplicar el tractament i, en cas d’estar 

contagiat, no podrà retornar al centre fins que superi el risc de contagi. 

 

Hàbits 

d’higiene i 

alimentació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les famílies haureu de col·laborar amb l’escola per desenvolupar en els 

vostres fills i filles  l’adquisició d’hàbits saludables: 

. És obligatori el xandall per les classes d’Educació Física i les sortides. 

IMPORTANT:  psicomotricitat I Educació Física 

Pel correcte desenvolupament de l’activitat física cal vestir de manera 

adequada, formant part això dels hàbits de salut que es treballen des de 

l’àrea, per tant tot l’alumnat ha de portar : 

- xandall i samarreta  

- sabatilles d’esport 

Educació Primària (a més a més) 

- samarreta i mitjons de recanvi 

- tovallola petita 

- pinta i colònia 

En cas d’incompliment no podran participar de manera normalitzada en 

l’activitat física. 

Per les sortides és important que el vostre fill o filla porti el peto, com a 

norma de seguretat. Aquest el podeu comprar a l’AMPA i us recomanem 

deixar-lo tot el curs a l’escola. 

____________________________________________________________________escola àgora 



 

 

 

 

 

 

 

Menjador 

escolar 

 

 

 

 

. Mai portaran a l’escola llaminadures de cap tipus, ni tan sols per celebrar 

els aniversaris. 

. Per esmorzar portaran entrepà o fruita, evitant la bolleria industrial. 

El servei de menjador inclou el dinar, que és elaborat a la cuina de 

l’escola (sota un estricte control de qualitat i sanitari) i el servei de 

monitoratge per a l’atenció de l’alumnat, desenvolupant hàbits 

saludables a l’hora de menjar i activitats lúdiques en el temps de lleure, en 

coordinació amb l’escola per tal de garantir en tot moment la coherència 

en l’educació del nostre alumnat. 

Els nens i les nenes de P3, en acabar de dinar fan la migdiada en un espai 

reservat. 

L’ empresa de menjador “Barna Lleure” aposta per un menjar més 

ecològic i cuinat d’una manera més natural. 

La gestió del menjador la farà l’empresa, com els curs anteriors. 

El pagament, domiciliat pel banc es farà dintre els 10 primers dies de 

cada mes. El de setembre es farà efectiu a final de mes. 

Per a l’alumnat que precisa el servei de menjador esporàdicament es 

poden comprar tiquets a la coordinadora del servei de menjador (Borja) 

el mateix dia, abans de les 9,30h. 

El cost del servei de menjador és: 

 Usuaris  fixos – setembre a juny –  6,20€ del preu menú multiplicat 

pels dies lectius e cada mes. Mensuals. Aquest import es 

considerarà, sempre i quan se’n faci ús tot el curs, encara que 

siguin uns dies fixos setmanals 

 Usuaris eventuals – 7 €. /dia 

 El descompte per la no assistència és de 3€(a partir del tercer dia), 

si s’ha comunicat cada dia abans de les 9,30h. 

 Els alumnes que necessitin algun tipus de dieta especial han de 

comunicar-ho a la coordinadora entre les 9,00 i 9,30h. 

Més informació la trobareu en  el full que se us va lliurar al juny 

                                

Acollida 

matinal 

 

 

 

L’AMPA del centre organitza el servei d’acollida matinal de 8 a 9. 

Hi ha diferents possibilitats: 

1- Usuari fix discontinu de ½ hora diària ( 8,30 a 9h) amb un cost de 

17,5€ mensuals 

2- Usuari fix discontinu: “bono” de 10 dies al mes  amb un cost de 

17,5€ mensuals 

3- Usuari fix 1h diària: 35€ mensuals 

El pagament domiciliat pel banc es farà abans del 10 de cada mes. Les 

famílies de l’alumnat usuari fix del servei d’acollida cal que retornin el full 

adjunt degudament complimentat.Es pot fer ús puntualment comprant un 

tiquet a consergeria que té un cost de 3 €. 

En cas d'un rebut retornat, per causes alienes a l'AMPA, es cobraran 

les despeses que aquesta devolució representi. 

En cas de suposar un problema la domiciliació de les quotes, abans 

de tornar rebuts, poden passar per Ampa i parlar-ho. 


