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Benvolgudes famílies, 
 
A continuació us fem arribar la NORMATIVA GENERAL DE L’ESCOLA. És molt important 
que tots la coneguem i la respectem per a un bon funcionament. Enguany hi ha algunes 
modificacions importants per l’adaptació al Pla d’actuació pel curs 2020-2021 
 
Horari escolar marc 

 De 9:00 h. a 12:30 h. i de 15:00 h. a 16:30 h. 
 
Horari previst curs 2020-2021 
 
Curs mati migdia migdia tarda 
P3 09:05 12:35 15:05 16:35 
P4 08:55 12:25 14:55 16:25 
P5 09:00 12:30 15:00 16:30 
1r 09:05 12:35 15:05 16:35 
2n 09:05 12:35 15:05 16:35 
3r 08:55 12:25 14:55 16:25 
4t 08:55 12:25 14:55 16:25 
5è 09:05 12:35 15:05 16:35 
6è 08:55 12:25 14:55 16:25 
 
 Assistència i puntualitat 
Per tal de fer les entrades de forma esglaonada i evitar aglomeracions a les portes, preguem 
que respecteu aquest horaris tant a les entrades com a les sortides. 
 
Qualsevol modificació respecte aquest horari s’aprovarà en Consell Escolar, s’incorporarà a la 
Programació Anual del centre i es comunicarà a les famílies. 
 
Entrades i sortides de l’alumnat:  
Tant les entrades com les sortides dels alumnes es realitzaran per les mateixes portes. 
 

 L’accés de l’alumnat de P3 i P4 és pel carrer Sant Marian, 46 porta de dalt, els 
alumnes de P5 l’accés és per la porta del pati de baix.  

 L’accés de l’alumnat de 1r i 3r  és pel carrer Sant Marian, 31-51, porta principal.  
 L’accés de l’alumnat de 2n i 4t és pel carrer Sant Marian per la porta de l’edifici de 

cicle mitjà. 
 L’accés de l’alumnat de 5è i 6è és pel carrer Viveret, porta de la pista del mig. 
 El carrer Sant Marian estarà tallat  per a les entrades i sortides d’escola. El 

tancament del carrer Viveret  està pendent de resposta de l’ajuntament. 
 Fora de l’horari habitual les famílies s’hauran d’adreçar a la consergeria de l’edifici 

principal per no destorbar el ritme de treball a les aules.  
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 Qualsevol incidència  (arribar tard o sortir abans) ha de ser justificada pels pares, 
mares o tutors legals al tutor/a per escrit. Cap nen o nena pot sortir sol/a del centre 
dins de l’horari lectiu. 

 Important: Una vegada s’han recollit els/les nens/es, cal sortir del recinte de 
l’escola, i dels espais d’entrada i sortida amb la major brevetat possible per 
evitar aglomeracions i poder començar les activitats extraescolars.  

 La puntualitat a l’hora d’entrar a l’escola és un hàbit que cal treballar conjuntament 
famílies i mestres. La puntualitat beneficia tant al propi alumne/a com a la resta de 
companys/es. Demanem la vostra col·laboració, ja que sense el vostre suport no 
podrem assolir aquest objectiu.  

 Enguany és imprescindible que tothom compleixi els horaris marcats per garantir les 
normes de seguretat. Es demana puntualitat a l’hora de recollir-los, tant al migdia com 
a la tarda. 

  
Relació família - escola: 
Al llarg de tot el curs el contacte i intercanvi d’informació ha de ser periòdic.  
Aquest curs les reunions i entrevistes es faran preferiblement de forma telemàtica i 
excepcionalment es podran fer presencialment si la situació ho permet. 
 

 A inici de curs es fan reunions informatives telemàtiques per classe en les quals es 
presenten aquells aspectes més rellevants del curs. 

 Entrevistes personals telemàtiques (es podran fer presencialment si la situació ho 
permet). Considerem molt important fer com a mínim  una trobada al llarg del curs per 
valorar el desenvolupament i el procés d’aprenentatge de cada alumne/a. 

 Els dies d’entrevistes del tutor/a del/la vostre/a fill/a es comunicarà a la reunió de 
famílies d’inici de curs. 

 L’entrevista pot ser sol·licitada pel tutor/a, o bé per vosaltres mateixos, per mitjà de 
l’agenda o del correu corporatiu dels/les mestres. D’una manera o altra, cal que 
l’entrevista sigui concertada de forma prèvia.  

 També hi ha informacions rellevants que arriben a les famílies via e-mail i/o xarxa de 
delgats i/o aplicació TokApp. 
 Un altre vehicle de comunicació amb les famílies és la carpeta viatgera a l’etapa 

infantil i l’agenda a l’etapa primària. Quan rebeu una notificació d’algun/a mestre/a 
cal que la retorneu signada l’endemà mateix, això fa que la comunicació sigui més 
efectiva. Aquest material es distribueix als alumnes durant la primera setmana de 
curs. La seva despesa està inclosa en la quota de material.  

 Cal notificar al/la tutor/a les faltes d’assistència mitjançant l’agenda o bé telefonant 
a l’escola o enviant un correu a l’escola. 

 Informes. A l’etapa infantil s’entreguen dos informes al llarg del curs: un a mitjans de 
febrer i un altre a finals de juny. Els rebreu per correu electrònic. 

 A l’etapa primària s’entreguen tres informes, un a finals de cada trimestre. Els 
rebreu per correu electrònic. 
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Sortides 
 Les sortides i activitats en el centre es programen dins del Pla Anual i són aprovades 

pel Consell Escolar.  
 Formen part del currículum i es recomana assistir-hi. 
 En algunes sortides cal fer pagament i d’altres estan incloses a la quota de material. 
 És imprescindible fer pagament de la quota del material escolar i lliurar l’autorització 

degudament omplerta i signada en el termini establert. Sense l’autorització i el 
pagament l’alumne/a  no podrà fer la sortida. 

 En cas de no assistir a alguna sortida cal avisar al tutor/a. 
 És recomanable portar el xandall de l’escola a les sortides. 
 Habitualment les sortides es fan des del centre i la recollida dels alumnes també.  
 Quan un alumne ha fet pagament de la sortida i no hi pot assistir, la devolució de 

l’import es gestionarà des de secretaria. 
Aquests curs caldrà la seguir les mesures de seguretat i normatives establertes per dur a 
terme aquestes activitats. Degut a la situació actual, es valorarà quines sortides i activitats  
es poden fer. 
 
Colònies 

 A final de cicle i de l’etapa d’infantil es fan colònies (P5, 2n, 4t i 6è) Les dates estan 
reservades i es duran a terme si la situació ho permet. 

 El curs passat es van haver d’anul·lar les colònies. Aquest curs hi ha previstes dates 
per dur-les a terme durant el primer trimestre en els cursos de 3r i 5è. 

 
Malalties comunes + Gestió de casos Covid-19 
Entre tots hem de preveure i evitar situacions de contagi per la qual cosa us demanem que 
tingueu en compte el següent: 

 
 El vostre fill/a NO ha de venir a l’escola si: 
- Té febre superior a 37,5ºC.  (segons gestió casos Covid-19) 
- Si té diarrea líquida.  (segons gestió casos Covid-19) 
- Infeccions a la boca. Podrà tornar quan hagin desaparegut les llagues. 
- Erupcions a la pell. Podrà tornar amb l’informe del pediatre conforme no és contagiós. 
- Conjuntivitis. Podrà tornar quan desapareguin les lleganyes i si fa el tractament 

adequat. 
- Polls. És el problema més freqüent i de difícil solució si no comptem amb la vostra 

col·laboració. Quan detecteu que algun nen/a té llémenes o polls heu d’avisar al tutor/a 
i aquest/a ho comunicarà a totes les famílies del grup-classe. Amb la realització del 
tractament recomanat i el cabell lliure de paràsits i llémenes, ja es pot tornar a 
l’escola. 

 Per administrar algun medicament dins de l’horari escolar cal portar l’autorització dels 
pares signada i la recepta del metge amb les dosis i els horaris. L’escola disposa d’un 
model d’autorització que podeu sol·licitar al/la tutor/a a secretaria o bé descarregar-la 
a la web de l’escola.  Eviteu el màxim possible l’administració de medicaments a l’escola. 
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GESTIÓ DE CASOS COVID-19. (Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació/Salut. 
Document elaborat amb l’assessorament de l’Associació Catalana de Pediatria) 
 
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre educatiu és el/la director o 
directora.  
 
Les famílies han d’haver signat una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir 
les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol 
novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i 
Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos. 
 
REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 
 
La família ha de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no 
tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la 
taula de símptomes. 
 
TAULA DE SIMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 
 
≤14 anys 
 Febre o febrícula 
 Mal de coll 
 Dolor muscular 
 Dificultat per respirar 

 Tos 
 Congestió nasal 
 Mal de panxa 

 

 Vòmits i/o diarrees 
 Mal de cap 
 Malestar 
 

 
 No es pot anar a l’escola, si l’infant o la persona adulta presenta alguna de les següents 

situacions: 
o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 
o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 
o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 
o Es troba en període de quarantena domiciliaria per haver estat identificat/da 
com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

 
 En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es valorarà de 
manera conjunta amb la família i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre 
l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 

 
GESTIÓ DE CASOS 
 
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 
al centre educatiu: 
 Se l’ha de portar a un espai separat d'us individual ben ventilat. 
 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar, tant a 

la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti 
d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola). 

 Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat 
general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a 
adormir-se...) caldrà trucar al 061. 
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A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions: 
 
-En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família per tal que 
vingui a buscar l’infant. 
 
-Recomanar a la persona o a la família que es traslladin al domicili i, des d’allí, contactin 
telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referencia.  
Es recomana que sigui el CAP de referencia de la persona, del sistema públic de salut, per tal de 
facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 
 
Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família 
o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referencia o, fora de l’horari 
del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les 
actuacions necessàries. 
 

Al Centre d’Atenció Primària: 
 
 El/la pediatre/a o metge/ssa de família valorarà el cas en les primeres 24 hores d’inici dels 

símptomes i decidirà si escau la realització d’un test PCR. 
 
 En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2, s’indicarà 

aïllament domiciliari de la persona atesa així com dels seus convivents almenys fins a 
conèixer el resultat. 

 
No esta indicat el confinament dels contactes del grup de convivència estable mentre 
s’estigui a l’espera del resultat de la prova.  
 
La persona o la família del/de la menor rebrà el resultat, si es negatiu, a traves de l’aplicació La 
Meva Salut i/o a traves d’una trucada des del centre sanitari. En el cas de que sigui positiu es 
comunicarà a traves d’un professional sanitari. 
 
En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de 
l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa. 
 
De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, 
tancaments parcials o total del centre serien: 
 

 
Cas positiu en un o més membres d’un grup 
de convivència estable. 
 

Es recomana la quarantena de tot el grup de 
convivència, durant 14 dies. 
Un resultat negatiu d’aquest test no eximeix de 
la necessitat de mantenir la quarantena durant 
els 14 dies que dura el període màxim 
d’incubació. 

Cas positiu en dos membres no convivents 
que pertanyen a dos grups de convivència 
diferents d’un mateix espai (un edifici, una 
ala d’un edifici...) 

Es recomana la quarantena dels grups de 
convivència d’aquell espai, durant 14 dies. 
Interrupció de l’activitat lectiva presencial en 
l’espai afectat, també durant 14 dies.  
Es farà un test PCR a tots els membres del 
grup de convivència estable que siguin 
contacte estret d’un cas diagnosticat. 
Un resultat negatiu d’aquest test no eximeix de 
la necessitat de mantenir la quarantena durant 
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els 14 dies que dura el període màxim 
d’incubació. 

Cas positiu en dos o mes membres no 
convivents que pertanyen a grups de 
convivència en diferents espais 

Plantejar la quarantena dels grups de 
convivència afectats, durant 14 dies després 
del darrer contacte amb el cas, amb vigilància 
d’aparició de nous casos. A mes, es podria 
plantejar la interrupció de l’activitat presencial 
del centre durant 14 dies. Es farà un test PCR a 
tots els membres del grup de convivència 
estable que siguin contacte estret d’un cas 
diagnosticat. 
Un resultat negatiu d’aquest test no eximeix de 
la necessitat de mantenir la quarantena durant 
els 14 dies que dura el període màxim 
d’incubació. 

 
 

RETORN AL CENTRE EDUCATIU 
 En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona es 

podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia 
De manera general: els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense 
febre. 
 

 
Què fem a l’escola quan un nen o nena té un accident? 

 En cas d’accidents que necessitin assistència mèdica s’avisarà a la família perquè portin 
el nen/a al servei d’urgències. Si no podem contactar amb cap familiar l’acompanyarà un 
mestre del centre amb un taxi, però recordeu que el servei d’urgències de Mútua de 
Terrassa no dona l’alta fins que no es presenta un familiar. 

 El personal del centre no podem administrar cap medicament. En el cas de petits 
accidents, caigudes o cops, les petites ferides es netegen amb aigua, sabó i iode. ( En 
el cas que algun nen/a tingui al·lèrgia al iode ens ho heu de comunicar).  

 És molt important que comuniqueu els telèfons actualitzats on podeu estar 
localitzables en horari escolar, així com els canvis en les adreces a la secretaria 
de l’escola i al/la tutor/a del vostre fill/a. 

 
Aniversaris i celebracions 

 Els aniversaris es celebren de forma interna a l’escola, sense cap aportació per part de 
les famílies. Per tant, no es pot portar esmorzar, ni berenar ni llaminadures. 

 Entenem que la celebració dels aniversaris pertany a l’àmbit familiar, per la qual cosa 
només es repartiran invitacions quan es convidi a tots els companys/es de la classe. 

 
Menjador 

 L’escola ofereix el servei de menjador a tots els alumnes que el necessitin. 
 Funciona des de les 12:30 h. fins a les 15 h. amb diferents torns per poder acollir els 

alumnes d’ infantil i de primària. 
 El menjador de l’escola està actualment gestionat per l’empresa SEHRS amb la 

supervisió del Consell Escolar Municipal.  
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 Per vetllar per una bona comunicació escola -empresa, existeix una comissió de 
menjador formada per l’equip directiu i mares/pares. (menjador@afabisbatdegara.cat) 

 Podeu trobar tota la informació sobre el servei de menjador a la web de l’escola 
(www.escolabisbategara.cat) 

 A l’entrada de cada edifici de l’escola hi ha una bústia on dipositar el tiquet de 
menjador per als esporàdics  i on notificar per escrit qualsevol incidència que vulgueu 
comunicar a les monitores de menjador, així com la necessitat d’una dieta en un 
moment donat. Cal fer-ho abans de les 10:00 del matí. 

 Cal notificar al/la tutor/a quan un nen/a es queda de forma esporàdica al menjador 
mitjançant una nota a la motxilla els/les alumnes d’infantil i una nota a l’agenda els/les 
alumnes de primària.  

 Per a la recollida d’alumnes en horari de menjador: 
o Primària: cal que us adreceu a la coordinadora del servei de menjador, a través 

de l’intèrfon de la porta del carrer Viveret (darrere la cuina). 
o Infantil: Cal que us adreceu a la coordinadora del servei de menjador, a través 

de l’intèrfon. 
Totes les gestions específiques d’aquest servei s’han d’adreçar directament a 
l’empresa.  

 
AFA 
Delegats/delegades 

 A cada grup-classe hi ha un delegat/a, pare o mare, la seva funció és la de mantenir un 
canal de comunicació directe entre els pares/mares i l’AFA. És convenient que hi hagi 
un representant a cada grup-classe. A principi de curs l’AFA fa una reunió amb tots els 
delegats per explicar les funcions. 

 
Activitats extraescolars (AFA) 

 L’horari de les activitats extraescolars és de 16:30 a 18:00. Els alumnes que fan ús 
d’aquest servei poden berenar abans de començar l’activitat. 

 Les activitats són coordinades per l’AFA de l’escola i organitzades per diferents 
entitats. 

 Per a qualsevol consulta sobre els serveis que ofereix l’AFA (matiners, extraescolars...) 
o bé els assumptes relacionats amb la socialització de llibres poseu-vos en contacte 
amb l’AFA a través de la web. 

Web: www.afabisbatdegara.cat 
L’horari d’atenció a les famílies de l’AFA és: dimarts i dijous de 15 a 18 h. 
 
Administració 
Administració -secretaria estan ubicats a l’edifici de primària al carrer Sant Marian 31-51. 
Telèfon: 93.736.29.39  
Correu: 08029374@xtec.cat 
Web: www.escolabisbategara.cat 
Recordeu que els canvis de telèfons, domicilis, etc. s’han de comunicar a administració. 
També es recomana qui necessiti algun certificat ho faci amb una setmana d’antelació. 
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NORMATIVA ESPECÍFICA DE L’ETAPA INFANTIL 
 
L’equip docent de l’etapa d’educació infantil creu convenient fer-vos arribar un seguit 
d’informacions molt necessàries pel bon funcionament del curs escolar. 
 

 Es pot portar qualsevol tipus de bata sempre i quan vagi cordada al davant, botons 
grans, goma als punys, amb una tireta llarga i amb el nom del nen o la nena ben visible al 
davant de la bata. Es portarà cada dia a casa, cal portar-ne una de neta l’endemà. 

 Cal que els/les nens/es vagin vestits amb roba còmoda i que se la puguin cordar i 
descordar amb facilitat per afavorir la seva autonomia personal. Eviteu cinturons, 
pantalons amb tirants... 

 Els jerseis, abrics, gorres, bufandes... també han de portar una tireta llarga i el nom i 
cognom. 

 Si s’extravia alguna peça de roba, podeu preguntar a consergeria. La roba perduda 
restarà a l’escola fins l’últim dia de trimestre. 

 El dia que estigui programat fer psicomotricitat, els/les nens/es han de venir a l’escola 
vestits amb xandall i calçat esportiu amb Velcro. 

 L’escola té un xandall propi i se’n recomana el seu ús.  Per adquirir-lo cal posar-se en 
contacte amb l’AFA. Es demana a través d’un formulari a la web de l’AFA. El xandall de 
l’escola és molt recomanable per a les sortides i activitats esportives, ja que facilita el 
control i visibilitat dels alumnes per part del professorat i els/les monitors/es. 

 L’esmorzar és un dels àpats bàsics de la nostra alimentació. Per tal de garantir un bon 
rendiment a l’escola, el/la nen/a ha d’esmorzar a casa d’una forma equilibrada i 
complerta. A l’escola es pot portar un petit esmorzar.  
L’esmorzar ha d’anar dins una bosseta de roba, marcada amb el nom i dins de la 
motxilla. A la bosseta hi ha d’haver un tovalló de roba marcada amb el nom i una 
carmanyola de plàstic amb l’esmorzar a dins (per tal d’evitar el paper d’alumini). 

 No es pot portar cap mena de líquid (ni sucs, ni petit suís, iogurts, etc.) 
 Des de fa uns quants cursos potenciem els hàbits alimentaris saludables i és per això 

que els dimecres hauran de dur de casa una fruita per esmorzar. 
 Aquest curs per evitar contagis us demanem que porteu una cantimplora reutilitzable  

individual, marcada amb el nom. Es retornarà cada dia. 
 No es podran portar maletes amb rodes, ja que no es poden penjar bé i suposen un 

perill a l’hora de pujar i baixar escales. Amb una motxilla o bossa petita amb el nom ben 
visible és suficient.  

 Els/les alumnes de P3, han de portar una bossa (tipus la de pa), marcada amb el nom, 
per fora en un lloc ben visible, amb una muda de roba complerta, una manyopla i una 
tovallola. Tota aquesta roba ha d’anar marcada amb el nom i s’ha de retornar l’endemà 
d’haver-la fet servir. 

 Els/les alumnes de P3 han de portar dos paquets de tovalloletes humides que es 
quedaran a l’aula per a ús comunitari. Així com un paquet de mocadors de paper (tipus 
“tissús”  

 Els alumnes de P4 i P5 han de portar un paquet de mocadors de paper (tipus “tissús”) 
que es quedaran a l’aula per a ús comunitari. 
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 Els/les alumnes de l’etapa infantil tenen tot el material personal socialitzat i no han de 
portar res de casa. Es compliran les mesures d’higiene que permet el grup estable. 

 Preguem que es faci el pagament de la quota de material dins les dates establertes. 
Col·laboreu així al bon funcionament del curs. Cal que demaneu dues còpies del rebut, 
una per vosaltres i l’altra per retornar a l’escola. 
Per aclarir dubtes pregunteu a secretaria o bé al/la tutor/a. 

 Aquesta quota inclou totes les despeses de material escolar i educatiu que els alumnes 
utilitzen durant el curs. També estan incloses algunes sortides culturals i altres 
activitats o tallers que es realitzen a l’escola, així com el material necessari per a la 
celebració de les festes que treballem al llarg del curs.  

 Si cal administrar algun medicament, s’ha de portar  l’autorització signada dels 
medicament (que trobareu a la web) i recepta del metge, cal posar una nota visible per 
la tutora fora de la motxilla. 

 El vehicle de comunicació escola-famílies és la carpeta viatgera. Cal tornar-la el dia 
següent un cop rebuda la notificació de l’escola. 
Si necessiteu comunicar-vos amb la mestra del/la vostre/a fill/a ho podeu fer 
enganxant una nota amb una pinça a la motxilla en un lloc ben visible. 

 Es recomana que portin una bosseta de roba o capseta marcada amb nom i cognom 
per poder guardar la mascareta. 
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NORMATIVA ESPECÍFICA DE L’ETAPA PRIMÀRIA 

 
 Porten bata els nens i nenes de 1r i 2n. Se l’emporten a casa cada dia  per rentar-la i 

l’han de retornar neta l’endemà. Es pot portar qualsevol tipus de bata, sempre i quan 
vagi cordada al davant. 

 Els alumnes de 3r a 6è han de portar bata només per a les sessions de plàstica. 
 És obligatori l’ús de la mascareta a partir dels 6 anys i us demanen que portin una 

bosseta de roba o capseta marcada amb nom i cognom per poder guardar-la. 
 Tant les bates com les jaquetes i els abrics han d’anar marcats amb el nom i cognom i 

una tira llarga per poder-los penjar al penjador. 
 Si s’extravia alguna peça de roba podeu preguntar a consergeria. La roba perduda 

restarà a l’escola fins l’últim dia de trimestre. 
 El dia que estigui programat fer educació física, els/les nens/es han de venir a l’escola 

vestits amb xandall i calçat esportiu. 
 L’escola té un xandall propi i se’n recomana el seu ús.  Per adquirir-lo cal posar-se en 

contacte amb l’AFA. Es demana a través d’un formulari a la web de l’AFA. El xandall de 
l’escola és molt recomanable per a les sortides i activitats esportives, ja que facilita el 
control i visibilitat dels alumnes per part del professorat i els/les monitors/es. 

 Els/les alumnes de 1r i 2n han de portar una tovallola petita per eixugar-se la suor, 
marcada amb el nom. La tovallola ha de tornar a casa després de cada sessió d’educació 
física. 

 Els/les alumnes de 3r i 4t , 5è i 6è han de portar una samarreta de recanvi per a 
després de la classe i una tovallola petita, amb el nom, per eixugar-se la suor. La 
tovallola ha de tornar a casa després de cada sessió d’educació física. 

 Els/les alumnes de 1r i 2n, degut a la situació actual enguany, han de portar un estoig 
(que no sigui metàl·lic) amb llapis, goma i maquineta, colors i retoladors. Recomanem que 
sigui funcional i d’accés fàcil al material. 

 Els/les nens/es de 3r i 4t han de portar un estoig (que no sigui metàl·lic) amb bolígraf 
blau i vermell o verd, llapis, goma i maquineta, colors i retoladors, un regle de 15 o 20 
cm. 

 Els/les nens/es de 5è i 6è han de portar un estoig (que no sigui metàl·lic) amb bolígraf 
blau i vermell o verd, llapis, goma i maquineta, colors i retoladors, un regle de 15 o 20 
cm. un escaire i un cartabó de mínim 15 cm i un compàs. 

 No es podran portar maletes amb rodes, ja que no es poden penjar bé i suposen un 
perill a l’hora de pujar i baixar escales. 

 Preguem que es faci el pagament de la quota de material dins les dates establertes. 
Col·laboreu així al bon funcionament del curs. Cal que demaneu dues còpies del rebut, 
una per vosaltres i l’altra per retornar a l’escola.  
Per aclarir dubtes pregunteu a secretaria o bé al/la tutor/a. 

 Aquesta quota inclou totes les despeses de material escolar i educatiu que els alumnes 
utilitzen durant el curs. També estan incloses algunes sortides culturals i altres 
activitats o tallers que es realitzen a l’escola, així com el material necessari per a la 
celebració de les festes que treballem al llarg del curs.  
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 Pel que fa a la relació família-escola, quan un/a mestre/a fa una nota a l’agenda d’un/a 
alumne cal que la família la signi i la retorni; d’aquesta manera ens assegurem que us 
arribin les informacions. D’altra banda, us demanem que cada setmana la reviseu. 


