
 

 

 

 
ALGUNES NORMES DE L’ESCOLA QUE CAL RECORDAR 

 

 
     PUNTUALITAT 

 

Un hàbit molt important és la puntualitat. Els adults som els responsables que els 

infants arribin a l’hora. És per aquest motiu que us demanem que prengueu aquest compromís.  

També convé recollir puntualment els nens al migdia i a la tarda, si teniu cap problema 

no dubteu en trucar. 

 

BATES 

Tots els alumnes de l’escola han de portar bata per les activitats plàstiques, pel laboratori i 

altres moments que els mestres ho considerin oportú. 

Els alumnes de C. Inicial faran servir la bata al menjador. 

 

HIGIENE I SALUT 

 

Per evitar contagis els nens han de portar un got de casa amb el nom.  

Quan un nen està malalt convé pel seu bé que es recuperi a casa. D’aquesta manera 

respectem també als seus companys evitant possibles contagis.     

          Quan els nens hagin de prendre medicaments, heu d’intentar que les preses (sobretot 

antibiòtics i mucolítics) no coincideixin dins l’horari escolar. Si això  no és possible, heu de 

portar la recepta mèdica  o l’informe del metge amb la presa corresponent. Heu de saber que 

l’escola, per pròpia iniciativa no pot donar cap tipus de medicament. Entenem per medicaments 

tots aquells remeis de la medicina convencional o bé alternativa – homeopatia, naturista... 

Quan el vostre fill o filla es posi malalt a l’escola, ho comunicarem immediatament a la 

família, perquè el passi a recollir el més aviat possible. Tanmateix quan el vostre fill/a es posi 

malalt a casa i no vingui a l’escola cal comunicar-ho el mateix dia. 

És important que els nens esmorzin bé a casa. Aquí a l’escola poden portar un petit 

esmorzar lleuger i saludable : peça de fruita, galetes, entrepà... evitant els productes envasats . 

Per tal de ser responsables amb el medi ambient es recomana portar l’esmorzar en tapers o 

bosses ecològiques. 

Quan detecteu polls al cap dels vostres fills/es cal que administreu el tractament  

immediatament i ho comuniqueu a l’escola. En cas que es detectin polls vius els alumnes no 

poden assistir a l’escola. 

 
 

ANIVERSARIS 

 
Si voleu celebrar l’aniversari amb els companys dels vostres fills  i filles a l’escola ho 

podeu fer. Compartirem junts un dia especial. Podeu portar des de coques, entrepans... Us 

agrairíem que fos fàcil de repartir. No es poden portar begudes.  



 

 

 

 
 

Com a activitat de col·laboració família – escola, els pares, juntament amb la seva 

filla o fill faran la carta de convit cap els seus companys. A l’escola podem fer les fotocòpies i 

repartir-les. 

No  donarem invitacions per celebracions  particulars dins l’escola. No es poden portar 

cap tipus de gormanderies. 

 

BIBLIOTECA 

 

Cal respectar el termini de préstec de llibres de la biblioteca de l’escola. Si un llibre es perd o 

arriba a l’escola malmès, la família haurà d’abonar la quantitat en concepte del llibre. 

 

COL·LABORACIÓ  FAMÍLIA –ESCOLA 

 

La vostra implicació és necessària i positiva. 

Des de l’escola podem demanar-vos la vostra participació: portant material, fent algun treball 

conjunt amb els vostres fills, fent tasques de seguiment dels deures, de l’estudi, de 

l’organització de l’agenda... 

 
 
SORTIDES I COLÒNIES 

 
Entenem  les sortides i les colònies com un espai i una oportunitat única d’aprendre a 

partir de les vivències d’una forma més significativa. Per tant considerem la seva assistència 

necessària. 

Per facilitar l’organització d’aquestes activitats cal respectar els terminis d’autoritzacions 

i de pagament acordats.  

 

EDUCACIÓ FÍSICA  

 

Per a les sessions d’Educació Física, les nenes i els nens hauran de venir amb roba 

còmoda i  sabatilles esportives. Portaran una tovallola i una samarreta per poder canviar-se un 

cop hagin acabat l’activitat.  

A principi de cada cicle us donarem una fitxa de salut que caldrà omplir i retornar-la a 

l’escola. 

Els alumnes de Cicle Superior, 5è i 6è quan acabin l’activitat física es dutxaran al 

centre. Cal que portin dins una bossa d’esport: xancletes, sabó, tovallola de bany, samarreta de 

recanvi, roba interior i gorra de dutxa (no es permet rentar-se el cap) 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

US DELS MÒBILS I ALTRES APARELLS ELECTRÒNICS 

 

L’escola no es fa responsable dels mòbils i altres aparells electrònics que portin els alumnes. 

Dins del recinte escolar no es pot fer ús d’aquests aparells. Tampoc es poden portar a les 

sortides ni colònies del centre. 

 

COMUNICACIÓ ESCOLA FAMÍLIES 

 

Cada nen i nena té una agenda i una carpeta on anirem posant la informació que des 

de l’escola us fem arribar, d’aquesta manera queda recollida i endreçada. 

Vosaltres també podeu fer arribar alguna nota al tutor/a quan ho considereu oportú a 

través de l’agenda o el correu que teniu amb el domini de l’escola. 

Continuarem com el curs passat enviant les notificacions per correu electrònic. 

Penjarem informació a la web i a les cartelleres del centre. Evitarem al màxim donar notes en 

format paper. 

 

 

 


