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COMENÇA UN NOU CURS! 



PRESENTACIÓ EQUIP 

DOCENT: 
 

TUTORS/ES 

 
MESTRES ESPECIALISTES (EDUCACIÓ 

FÍSICA, MÚSICA, PLÀSTICA, RELIGIÓ, 

VALORS, ANGLÈS) 

 

MESTRES EDUCACIÓ ESPECIAL I AUDICIÓ I 

LLENGUATGE 
 



NOU CURRICULUM  

NOU SISTEMA D’AVALUACIÓ 













PROJECTES DE CENTRE 



FAMÍLIA - ESCOLA 

ACOMPANYAMENT 

COL·LABORACIÓ I COMPROMÍS 

PARTICIPACIÓ 

FOMENT DE L’ AUTONOMIA 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/decaleg-pares-mares/decaleg/ 



HORARIS D’ATENCIÓ A LES  

FAMÍLIES 
Tutors/es i especialistes: cal demanar 

reunió a través de l’agenda. 

Direcció o cap d’estudis: es pot 

demanar reunió via telefònica. 

Telèfon: 977456480 

web escola: www.escolasantjordi.net 



 

 

 

 

 

 

ABSÈNCIES, RETARDS, 

PUNTUALITAT I RECOLLIDA 

ALUMNES 
-Protocol absentisme (justificació faltes 

d’assistència) 

-Puntualitat entrades 
-Puntualitat recollida alumnes  

-Autoritzacions per a la recollida dels 

alumnes. 

-Autorització alumnes que marxen 

sols/es. 



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I 
SORTIDES 
- Són activitats curriculars contemplades dins 

la PGC. 

-Tenen caràcter obligatori i complementen les 

activitats curriculars de l’aula. 

-Respectar les dates dels pagaments (codi de 

barres al banc, no a secretaria ni tutors) 

 

En cas de no assistència (per motiu justificat) 

es retornarà l’import de l’entrada o taller, no 

l’import del transport i cal que l’alumne vingui 

a l’escola, si no caldrà justificar l’absència. 

 



SEP (SUPORT ESCOLAR 
PERSONALITZAT) 
- Mesura de suport de caràcter 

puntual. 

- Fora i dins de l’horari lectiu. 

- Propostes a partir de les avaluacions 

inicials i fetes per l’equip docent. 

- Compromís d’assistència. 

-Dilluns i dimecres de 16h a 17h30  



LLIBRES I MATERIAL DE 

L’ESCOLA 
- material escolar fungible  

inclòs a la quota de l’AMPA 

- Llibres de reciclatge: cura i 

bon ús ( si es perden o es fan 

malbé cal abonar 10€). 



NOFC 

-DRETS I DEURES I CARTA 

DE COMPROMÍS: ús 

dispositius mòbils, drets 

d’imatge i bon ús de les 

fotos o vídeos. 

- FALTES I SANCIONS.  



SALUT 
-MALALTIES CONTAGIOSES 

-AL·LÈRGIES (notificació tutors i 

fitxa mèdica educació física. 

Actualitzar informació) 

-ADMINISTRACIÓ DE 

MEDICAMENTS (model escola) 

-POLLS 



  


