
NORMES D’ORGANITZACIÓ

CALENDARI
El Curs escolar pels alumnes començarà el dia 13 de setembre i finalitzarà el 22 de juny.
Les vacances  de  Nadal seran del  23  de desembre  de 2021 al  7 de gener  de 2022
(ambdós inclosos).
Les vacances de Setmana Santa seran de l'11 al 18 d’abril (ambdós inclosos).

També seran dies de festa escolar els determinats pel Departament de Treball de forma general i els tres
dies de lliure disposició aprovats pel Consell Escolar: el 7 de desembre (dimarts), el 28 de febrer (dilluns)
i el 3 de juny (divendres). Aquests dies pot ser que es modifiquin per motius aliens a l'escola. Per això el
calendari es mantindrà actualitzat al web de l'escola.

Sortides escolars
Al llarg del curs i  seguint la programació  escolar  es realitzaran  diferents tipus  de sortides,  complint
sempre  les  mesures  sanitàries  dictades  pels  Departaments  de  Salut  i  Educació.  Per  poder  realitzar
aquestes activitats cal signar l’autorització general (en el cas de sortides a peu i de curta durada) i  les
autoritzacions  específiques trimestrals (en  el  cas  de les  altres sortides).  Cap  alumne/a  pot  fer  una
sortida sense l’autorització pertinent. Com a molt tard cal tenir l’autorització corresponent entregada el
dia lectiu anterior a l’activitat a les 15 hores, tenint en compte que sempre preval el termini marcat pel
tutor/a.
A les sortides treballem continguts importants en els aprenentatges dels alumnes. L’escola en considera
necessària l’assistència.
De totes maneres, per a fer les sortides i activitats que tinguin cost econòmic, cal estar al corrent del
pagament de les quotes de material i de la compra de llibres en les dates i terminis que es determinin. Com
a molt  tard  cal estar al  corrent del  pagament en els termes establerts el dia lectiu anterior a
l’activitat  a les  15 hores. Per  motius  de  seguretat  o disciplina,  l’escola  podrà  privar  del  dret  de
participació d’algun alumne en alguna d’aquestes activitats.
A cada sortida s’especificarà en una nota a l’agenda què és el que cal portar. Com a norma general, però, no
s’hi podran portar llaminadures, diners, aparells de música ni mòbils.

HORARI
L’horari marc de l'escola  serà de 8.30 h a 13 h al matí i de 15 h a 16.30 a la tarda per a
Primària i de 8.30 h a 12,00 al matí i de 15 h a 16.30 a la tarda per a Infantil.
Aquest  curs seguirem amb  les  recomanacions  dels  Departaments  de  Salut  i  Educació,  i
l'entrada i sortida de l'escola s'organitzarà de manera esglaonada.
Les portes d'entrada i sortida es mantenen les del curs anterior i són la porta d'accés

principal ( rampa),  la porta d'infantil, i   per últim la porta de l'hort de l'escola.  En cas de modificació
s’avisarà convenientment. 

Del 6 al 22 de juny i el 22 de desembre l’horari per infantil i primària serà de 8:30 h a 12:30 h.
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Puntualitat i assistència 
Cal assistir cada dia a l’escola i arribar-hi puntualment per no trencar el ritme de les classes. La porta
s’obrirà 5 minuts abans de l’hora d’entrada al matí i 2 dos minuts abans a la tarda. Els retards han de ser
justificats per escrit. 
Si algun dia s’arriba tard o no es pot anar a l’escola, cal que els pares ho justifiquin i signin a l’agenda. 
Degut a la  situació actual  de pandèmia  NO es  pot  assistir  a l'escola,  si  l'alumne presenta algun dels
símptomes compatibles amb el COVID-19. 
Aquests símptomes són:

– Febre o febrícula superior a 37,5.
– Tos.
– Dificultat respiratòria.
– *Mal de coll.
– *Refredat nasal.
– Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap.
– Mal de panxa amb vòmits o diarrea.
– Pèrdua d'olfacte o gust .

*EL mal de coll i el refredat nasal ( amb o sense mocs) són molt  habituals en infants i només s'haurien de
considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista. 

NO es pot anar a l'escola si l'infant:
– Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per la COVID-19.
– Està en espera del resultat d'una PCR o una altra prova de diagnosi molecular.
– Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
– Es troba en període de quarantena domiciliària per haver  estat  identificat/da com a contacte

estret d'alguna persona diagnosticada de COVID-19.

Per  facilitar  les  entrades NO es  podrà  accedir  al  pati  de  l’escola.  En el  cas  d’haver  de  donar  algun
comunicat a alguna mestra, cal fer-ho a través de l’agenda, a través de la conserge o de la mestra que hi
hagi a l’entrada.  Les persones que hagin d'accedir a l’escola per a fer algun tràmit cal que demanin
cita prèvia trucant al telèfon del centre: 934 29 46 98 o al 634 28 97 06.
Les faltes reiterades de puntualitat en les entrades o en la recollida dels alumnes en sortir, així com les
faltes d’assistència injustificades seran comunicades als òrgans administratius corresponents.
En el cas que l’alumne hagi de marxar fora de l’horari habitual, cal que ho tingui apuntat a l’agenda perquè
el deixin sortir de classe i és imprescindible que el vinguin a buscar els pares o alguna persona autoritzada.
No es deixarà sortir sol cap alumne de l’escola fora de l’horari habitual de sortides.

SERVEIS

Servei de menjador:
L’escola ofereix el servei de menjador escolar per aquelles famílies que ho desitgin.
Aquest servei és gestionat per una empresa especialitzada que organitza activitats educatives, tant pel
que fa a treballar hàbits alimentaris com de lleure.
La utilització d’aquest servei està regit per les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) i
per poder-ne fruir cal complir les condicions que s’hi especifiquen.
Per gestionar altes i baixes, pagaments o avisar sobre necessitats específiques d’alimentació, aquest curs
cal fer-ho amb cita prèvia, trucant al telèfon 663260700.
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AMPA
Les mares i els pares dels alumnes de l’Escola El Carmel s’han constituït en una Associació de Mares i Pares
d’Alumnes (AMPA).
D’aquesta Associació en formen part totes les mares i els pares que ho desitgin i en paguin la quota.
En el seu moment informaran de les activitats que organitzi per aquest curs. Totes les mares i pares estan
convidats a participar-hi en la mesura del seu interès i de la seva disponibilitat.
L’AMPA es gestiona voluntàriament per mitjà de la seva Junta Directiva.

L’AGENDA
Utilització de l’agenda (alumne de primària).

Els alumnes de primària disposen d’una agenda. Cal portar-la cada dia de casa a l’escola i de
l’escola a casa, per tal de poder llegir i/o anotar allò que convingui a la família i l’escola.
A la primera pàgina de l’agenda cal anotar-hi les dades personals per saber de qui és.
En el dietari de l’agenda s’hi apuntarà tal com indiqui la mestra les tasques, les activitats o les
coses que cal recordar.

És imprescindible que els pares de primària signin el reconeixement de signatura al més aviat possible.
És molt convenient que les famílies revisin cada dia l’agenda.

RELACIONS FAMÍLIA-ESCOLA
Comunicació famílies-escola.
Aquest curs posem en funcionament una nou canal de comunicació amb les famílies:
iEduca. Durant les primeres setmanes de classe rebreu més informació sobre com i
quan el posarem en marxa. 

Reunions d’aula
A principi de curs les mestres de cada cicle convoquen una reunió d’aula per a les  famílies per tal  de
presentar les mestres i parlar sobre l’organització del curs. 
Entrevista personal
Durant tot el curs, especialment durant el mes de febrer, el tutor/a convoca el pare i/o la mare a una
entrevista personal per parlar de la marxa dels aprenentatges i altres aspectes educatius. La convocatòria
es fa a través de l’agenda (Primària) o una nota escrita (Educació Infantil).
Si els pares volen parlar amb alguna mestra, ho poden fer demanant hora també a través de l’agenda o, en
el cas d’Educació Infantil, a través de la llibreta de notes que els hi facilitarà l'escola. L’horari de les
mestres per atendre les famílies es comunicarà a l’inici de curs.
Notificacions
En el cas dels  alumnes de primària, si els pares volen fer saber alguna cosa a la mestra, cal que facin
servir també l’agenda. La mestra signarà el comunicat assegurant que l’ha llegit.
Igualment, si la mestra vol comunicar-se amb els pares, ho farà amb una nota al final de l’agenda. De la
mateixa manera, els pares signaran el comunicat assegurant que l’han llegit.
Cal prestar atenció a aquestes notificacions i retornar-les degudament complimentades sempre que
sigui necessari.
Informes i qualificacions

- Les famílies de l’alumnat d’Educació Infantil reben dos informes durant el curs escolar (al mes de
febrer i a final de curs).

- Les famílies dels alumnes de Primària (de primer a sisè) reben tres informes (un per trimestre), i
un altre de final de curs.
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Actualització de la informació
És importantíssim per poder mantenir el contacte amb les famílies, especialment en cas d’urgència, que la
informació  de  contacte  (adreça,  telèfons  dels  pares  o  familiars,  correu  electrònic,etc.)  estigui
puntualment actualitzada. En el cas de qualsevol canvi, cal avisar immediatament a secretaria.

EL QUE HEM DE PORTAR
El que hem de portar: Roba

Cal portar les pertinences marcades amb el nom i cognoms (roba -especialment les d’abric-
guants,  mitjons,  bossa o motxilla,  estris…);  d’aquesta manera,  en cas que es perdi  alguna
cosa, es pot trobar de seguida. Cal també que tinguin una beta per poder-les penjar.
És important que  cada nen/a es faci responsable de la seva roba. A l’escola es desa la
roba  extraviada  a  consergeria  durant  15  dies.  A  partir  d’aquest  termini  no  es  podrà
reclamar.
No es poden portar joguines ni pilotes de casa a l’escola, si no és que la mestra ho indiqui,

per tal de no crear baralles ni enveges amb els companys/es. A la classe hi ha les coses necessàries per
aprendre i treballar. Tampoc es poden portar mòbils, aparells de música ni calçat amb rodes. Per motius de
seguretat no es poden portar pírcings, ni arracades grans a les classes d’educació física.
A l’escola cal anar amb roba correcta, que sigui còmoda.

 Educació Infantil: cal que no es portin cinturons ni tirants, que la roba sigui fàcil de posar i treure
i que permeti fer les tasques escolars. Aquest curs NO han de portar bata. 

El que hem de portar: Educació física i psicomotricitat
Per fer Educació física i/o psicomotricitat, i per fer danses, cal portar roba esportiva (xandall i sabatilles
d’esport). Des de casa cal  portar control dels dies que els toca fer aquestes activitats. Per motius de
seguretat no s’han de portar rellotges, polseres ni arracades grans i cal portar el cabell recollit.

- Educació infantil: sabatilles amb “velcro”, per tal de facilitar la tasca de les mestres i estimular
l’autonomia dels nens. Cal portar també uns mitjos antilliscants amb el nom posat, que es quedaran
a l’escola durant el trimestre.

- Primària: Cal portar els estris necessaris de neteja personal (la mestra corresponent indicarà més
concretament què cal portar). A Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior es pot demanar algun
estri necessari per practicar alguna disciplina (patins, etc.)

El que hem de portar a la motxilla: 
- Educació Infantil: bossa amb l’entrepà, un tovalló de roba i una ampolla d'aigua (que no sigui de vidre)
amb el nom. Portar també una caixa de mocadors de paper i un paquet de tovalloletes humides que es
quedarà a la classe al calaix de l’alumne. Tot infantil, en una bossa marcada amb nom, cal portar una muda
completa per deixar-la a la classe. No es poden portar motxilles amb rodes.
- Cicle Inicial: - Cicle Inicial: Motxilla sense rodes. Bossa amb l’entrepà, una ampolla d'aigua (que no sigui
de vidre) amb el nom. Hi ha de cabre també “la carpeta viatgera” i l'agenda, que se li proporcionarà a l’inici
de curs.  Portar també una caixa de mocadors de paper i un paquet de tovalloletes humides que es quedarà
a la classe. 
-  Cicle Mitjà: Estoig personal amb llapis, goma, maquineta, colors variats de fusta, regle petit (20 cm),
bolígraf blau, negre i vermell, retoladors variats, tisores petites sense punta i barra de cola. La Carpeta
classificadora i l’agenda es proporcionarà des de l’escola. Cal portar una motxilla sense rodes per portar
llibres, els deures, la carpeta i tot el material necessari.  Una caixa de mocadors de paper  i una ampolla
d'aigua ( que no sigui de vidre) amb el nom . 
- Cicle Superior: Estoig personal amb llapis, goma, maquineta, colors variats de fusta, regle petit (20 cm),
bolígraf blau, negre i vermell, retoladors variats, tisores petites sense punta i barra de pega, escaire petit
i semicercle. La Carpeta classificadora i l’agenda es proporcionarà des de l’escola. Cal portar una motxilla
sense rodes per portar llibres, els deures, la carpeta i tot el material necessari. Una caixa de mocadors de
paper i una ampolla d'aigua ( que no sigui de vidre) amb el nom . 
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Normalment  els  llibres  es  deixen a  la  classe,  llevat  que siguin  necessaris  per  fer  algun  treball  o per
estudiar. Cada dia, abans de sortir de casa,  cal fer repàs de les coses que s’han de portar a l’escola:
agenda, carpeta amb els treballs o deures, (carpeta classificadora a partir de tercer), estris per escriure
(a partir de tercer), entrepà, etc.

Quotes de material i de llibres
Per tal de poder cobrir les despeses de material, de les sortides i activitats pedagògiques i dels llibres i
quaderns que es fan servir durant el curs, s’han de satisfer unes quotes que cal abonar abans d’acabar el
mes  de  setembre.  És  important  la  puntualitat  en  el  pagament per  tal  d’evitar  problemes  en  el
funcionament pedagògic de cada una de les classes. 
És  necessari  estar  al  corrent  d’aquests pagaments  per  tal  que  l’alumne  pugui  realitzar  activitats
extraordinàries que impliquin algun cost econòmic.  En cap cas s’acceptarà el satisfer una part de la quota
desprès de les 15 hores del dia anterior a l’activitat per poder realitzar-la.

ALIMENTACIÓ I SALUT
Si algun cop l’alumne està malalt/a cal avisar a l’escola tan aviat com sigui possible i
que es quedi a casa fins que estigui bé. Això és especialment important en el cas de
paràsits (polls…) i malalties infeccioses (COVID-19,varicel·la, xarampió, meningitis…).
Si és una d’aquestes malalties infeccioses més greus, caldrà que porti un justificant

quan  es  pugui  incorporar  a les  classes,  en  el  cas  del  COVID-19 caldrà  tornar  a  signar  la declaració
responsable. 
Cal que el nen/a vingui a l’escola havent dormit suficientment. No va bé veure massa  televisió ni estar
molt de temps amb l’ordinador o amb el mòbil; és totalment desaconsellable fer-ho en horaris nocturns.
Cal  que l’alumne vagi  net  de cos i  roba, per  tal  d’evitar  els contagis  i  les  infeccions  i  poder conviure
agradablement amb els companys i amics de l’escola.
No va bé venir a l’escola al matí sense haver menjat res a casa abans de sortir.
Per menjar a l’hora del pati a mig matí es pot portar un petit entrepà o fruita. Atenció: cal evitar les
pastes envasades i altres aliments dolços perquè són molt fàcils de comprar però que van malament per la
salut (tenen molts greixos animals, provoquen càries i colesterol…). Per la mateixa raó, no es poden portar
llaminadures. Per raons pràctiques, evitarem portar sucs, iogurts i similars. Per temes mediambientals no
emboliqueu els entrepans amb paper d’alumini.
NO es podrà portar menjar, llaminadures, begudes, etc. per a celebrar els aniversaris a l'escola.
Si l’alumne ha de prendre algun tipus de medicació dins l’horari escolar o de menjador, cal que sigui amb
prescripció mèdica escrita, on hi consti amb claredat el nom del medicament, la dosi i l’hora de la presa.
També cal tenir signada la sol·licitud i autorització (A secretaria els facilitaran el formulari) perquè una
mestra o monitora li pugui administrar la medicació. A l’escola no s’administrarà cap medicament que no
tingui la prescripció mèdica i l’autorització dels pares.
Ja que els medicaments no poden estar a l’abast dels nens, no es permet que els alumnes els portin pel seu
compte a l’escola. Cal fer-los arribar a la mestra corresponent a través de la persona que hi ha a la porta a
l’hora d’entrar, amb el full de la prescripció mèdica.
En el cas de situacions mèdiques específiques i importants (al·lèrgies, problemes físics i malalties greus
i/o cròniques, situacions que impossibilitin o dificultin fer alguna àrea com l’educació física) cal donar la
informació a l’escola a través de la tutora o a direcció. És important mantenir actualitzada puntualment
aquesta informació i acompanyant-la sempre amb còpies d’informes mèdics.

IMPORTANT
És important que les famílies preguntin al seu fill o filla cada dia com ha anat l’escola, i  que es valori el
seu treball encara que sembli que és molt fàcil de fer. Educar una autoestima sana és fonamental.
Qualsevol qüestió que les famílies vulguin consultar, per petita que sigui, és millor preguntar-la. Que no
quedi sense aclarir.
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