
 

Guia per les famílies 
 
Els pares i mares sou els primers educadors dels vostres fills. Per això la vostra col·laboració i participació amb l’equip de 

mestres té una gran importància. 

 

- Els vostres fills han d’assistir a l’escola amb regularitat i puntualitat. La porta del pati s’obrirà 3 minuts abans de l’hora de 

començar les classes i es tancarà 5 minuts després. Cal ser puntual a les entrades i sortides a l’escola. El centre no es 

responsabilitza dels alumnes que no estiguin dins les pròpies dependències.  

- Cal justificar totes les absències i retards mitjançant l’agenda escolar o un justificant mèdic. Si es queden al menjador cal 

trucar a l’escola. 

- Quan l’alumne hagi de sortir durant l’horari lectiu haurà de ser recollit per algun adult autoritzat per la família.  

- L’escola promou l’educació dels alumnes mitjançant hàbits d’autonomia. Tots els hem d’ajudar a ser més responsables i 

previsors. Els pares heu de vetllar per a què el vostre fill porti tot el material necessari per a les tasques escolars. La roba ha 

d’estar clarament identificada amb el nom i ha de tenir una veta prou llarga per penjar-la al penjador. Heu de controlar que el 

vostre fill no es deixi cap mena de material d’ús personal a l’escola (motxilles, paraigües, xandalls…). 

- Cal reservar un temps per fer deures, lectura i/o estudi. Els deures ben fets són un mitjà per assolir continguts i són bàsics per 

adquirir hàbits d’estudi, de treball, d’ordre… Els pares heu de vetllar perquè els vostres fills realitzin el treball complementari 

del dia. En cas de no presentar els deures de forma reiterada, l’escola ho comunicarà a la família i s’acordaran les mesures 

adients. 

- En alguns moments, els mestres hauran de corregir i sancionar el comportament o l’actitud dels vostres fills perquè no és 

correcta o, simplement, perquè no compleixen amb la responsabilitat que se’ls demana per la seva edat. 

- L’agenda escolar és una eina indispensable per a l’organització del treball escolar de l’alumne i per a la comunicació entre les 

famílies i l’escola. Heu de signar totes les notes i retornar les notificacions si s’escau. Podeu demanar entrevista a través de 

l’agenda escolar. 

- En cas de malaltia, caldrà que el vostre fill es quedi a casa fins que es recuperi totalment. Si cal que es prengui un medicament 

caldrà portar la prescripció mèdica i l’autorització dels pares signada. 

- L’escola no es fa responsable dels danys o de la pèrdua de material particular. 

- Us convidem a participar i a col·laborar activament en la vida de l’escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Normes de caire general a l’escola 
 

- L’estudi constitueix el teu deure bàsic, que comporta l’aprofitament de les teves aptituds personals i dels coneixements que 

s’imparteixen amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana i acadèmica. 

 - Has d’entrar i sortir de l’escola per les portes indicades. Quan entris a una aula has de  saludar de forma educada. No pots 

sortir del recinte escolar sense permís. 

- Quan hagis de sortir per algun motiu, cal que els pares et vinguin a recollir o signar una autorització expressa per aquest dia. 

- Cal que programis el teu temps per arribar a l’hora a l’escola puntualment. 

- A classe cal respectar el treball dels companys. El silenci i l’ordre hi ajudaran. 

- Aprèn a escoltar. Si has de parlar, demana-ho aixecant el braç i espera el torn de paraula. 

- Cal estar a l’aula ben assegut i comportar-te correctament. 

- Durant les classes no pots sortir al lavabo. Acostuma’t a anar-hi abans d’entrar a l’escola, durant l’esbarjo o després de les 

classes. Si et cal, demana permís al mestre. (Primària) 

- Has d’esmorzar a casa. A l’escola podeu portar fruita (pelada) o un petit entrepà en una carmanyola.  

- A l’escola promovem l’alimentació saludable, per tant, no pots menjar llaminadures, pastisseria, xocolata, sucs, iogurts ni cap 

altra beguda.   

- Respecta i fes un bon ús de les instal·lacions, dels materials d’ús comú i dels mitjans electrònics que es posin al teu abast per a 

la tasca educativa. Manté  l’ordre i la neteja de l’espai que ocupes personalment a la classe (taula i cadira) i com a grup (classe i 

altres aules, papereres, pissarra, lavabos...). 

- En finalitzar les classes cal posar les cadires sobre les taules per facilitar la neteja. 

- És important pujar i baixar les escales de manera correcta i educadament. 

- En tocar el primer timbre quan finalitza l’estona d’esbarjo cal recollir i anar al lavabo. Quan sona el segon timbre cal fer la fila 

correctament. 

- A les sortides fora del centre escolar, s’han de seguir les indicacions dels mestres i/o acompanyants i mostrar-se respectuós 

amb l’entorn i la resta de persones. 

- Tindràs el calaix ordenat i disposaràs de tot el material que sigui necessari per tal de no molestar els companys. Els abrics i les 

bossetes cal penjar-les al penjador, les motxilles al respatller. 

- No s’autoritza portar i usar el mòbil ni aparells electrònics en tot el recinte escolar. 

- És obligatori l’ús de la bata a E.Infantil. Has de vestir de manera adequada i no portar cap tipus de roba sobre el cap, excepte 

quan vagis d’excursió. Quan facis educació física has de portar xandall i calçat esportiu. 

- No es poden portar joguines, diners, cromos i mòbils a l’escola. 

- Fes arribar a casa totes les informacions que es donen des de l’escola a través de circulars o l’agenda. 

- Tots ens hem de sentir respectats. Evita les baralles i el vocabulari groller. Hem de demanar les coses amb educació i donar 

les gràcies. 

-  Respecta i obeeix el personal de l’escola (mestres i personal no docent). Has de tenir cura de les indicacions que et facin.  

- Si et quedes a dinar a l’escola, al menjador has de tenir sempre una actitud correcta i respectuosa. Acostuma’t a menjar de 

tot i fes cas de les persones responsables.  

- Fes un bon ús de les papereres. 

- A les sortides només podràs marxar amb les persones que han autoritzat els vostres pares o tutors legals. 

-  Per les faltes lleus, greus o molt greus s’aplicarà la normativa segons les NOFC.  

 


