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INFORMACIONS PER AL CURS 2019/2020 (Primària) 
 
Les classes començaran el 12 de setembre de 2019 i finalitzaran el 19 de juny 
del 2020. 
 
 
HORARI  LECTIU 
 
Matí   de  9h  a 12:30h 
 
Tarda de 15h a 16:30h 
 
 
DIES FESTIUS 
 
Seran festius els dies que marqui el calendari laboral i també els dies de lliure 
disposició aprovats per al Consell Escolar Municipal i el Consell Escolar de l’ 
Escola. 
 
 
DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ:  
 
Dies festius de lliure disposició: 31 d’octubre de 2019, 5 de desembre de 
2019, 24 de febrer de 2020, 30 d’abril de 2020 i l’1 de juny de 2020. 
 
 
VACANCES 
 
Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos. 
 
Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril de 2020, ambdós inclosos. 
 
 
JORNADA CONTINUADA de 9 a 13 hores 
 
20 de desembre de 2019 
Del 8 al 19 de juny de 2020 
 
 
ENTRADES 
 
Els alumnes d’ Educació Primària de 1r a 6è entraran sols per la porta principal 
de l’escola i sortiran per la del carrer Alcoi. 
 
Les portes s’obriran a les 9h i a les 15h. És molt important ser puntuals. 
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SORTIDES  
 
A l’hora de sortir s’obrirà la porta del C/Alcoi. Els/les alumnes de 1r, 2n i 3r 
restaran amb els/les mestres al pati fins que els recullen les famílies.  
 
L’alumnat de 4t  baixa acompanyat per el/la mestre/a per trobar-se amb la seva 
família. En cas de que no hi sigui tornen amb el/la mestre/a.  
 
Els de 5è i 6è arriben a la pista amb el/la mestre/a i marxen sols/es. 
 
Uns  minuts abans de les hores de sortida s’obriran les portes.  
 
 
ESMORZARS 
 
Cal que els nens i les nenes facin un bon esmorzar abans d’anar a l’escola. 
 
Una bona alimentació abans de posar-se a treballar fa que es rendeixi més en 
qualsevol activitat. 
  
Els nenes i nenes que entren a les 8 o a 2/4 de 9 poden esmorzar al servei de 
matiners (Bon Dia). 
 
 
ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT 
 
L’assistència a l’escola és obligatòria. 
 
La porta s’obrirà a les 9h i a les 15h i romandrà oberta uns 5 minuts. 
 
És molt important mantenir l’hàbit de la puntualitat. Si un alumne arriba tard i es 
troba la porta tancada (9:05h.), haurà d’anar fins a la portar principal del centre 
(C/ Sometent Castella, 169). En el cas dels alumnes d’Infantil, el conserge  
l’acompanyarà fins a la seva classe. En cap cas les famílies poden entrar a les 
aules en horari escolar. 
 
A partir de 3r per a qualsevol notificació al tutor/a cal utilitzar l’agenda.  
 
Si és per al servei de menjador cal deixar una nota a la bústia de menjador 
que trobareu als vestíbuls de les entrades , o a la persona que estigui a les 
portes. 
 
No oblideu de posar el nom i cognom de l’alumne/a  i el curs. 
 
Fora de l’horari habitual, qualsevol incidència – arribar tard o sortir abans – ha 
de ser justificada per escrit i a través de l’agenda a partir de 3r. 
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AGENDA 
 
L’agenda és d’ús obligatori per a tots els alumnes de cicle mitjà i superior. 
Serveix per planificar la feina i els deures de l’alumnat. 
 
S’ha de portar cada dia a classe. És un mitjà de comunicació entre l’escola i la 
família. Sempre que hi hagi notificacions escrites cal que la mare/pare/tutor la 
signi conforme les han llegit.   
 
L’agenda s’ha de conservar en bones condicions, és un material escolar i com a 
tal cal tenir-ne cura i respectar-lo. 
 

 
TALLERS A L’ESCOLA, SORTIDES I EXCURSIONS  
 
Formen part dels objectius didàctics de cada nivell o classe. A les reunions de 
famílies s’informarà de la programació de sortides i tallers i abans de cada 
sortida, els/les nens/nenes portaran a casa un comunicat explicatiu o una nota a 
l’agenda amb la informació de la sortida.  
 
A l’ inici de curs es lliurarà una autorització de sortides per a tot el curs escolar. 
 
Els alumnes que no estiguin al corrent de les aportacions econòmiques de 
l’escola no podran participar a les sortides. 
 
El cost de les sortides es cobrarà en una sola quota al tercer trimestre. 
 

 
MALALTIES I ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ  
 
La família del nen/a que té  febre o alguna  malaltia contagiosa: conjuntivitis, 
afeccions víriques... ha de seguir les recomanacions mèdiques i assistir a 
l’escola  quan estigui bé del tot. 
 
Igualment, si en algun moment es dóna una afecció per paràsits (polls), 
s’aconsella que l’alumne no assisteixi a l’escola fins que estigui net del tot. 
 
El personal del  centre només administrarà  la medicació prescrita pel metge o 
metgessa , quan sigui imprescindible en horari lectiu.  
 
En aquest cas cal omplir l’autorització d’administració del medicament per part 
del pare, mare o tutor legal (disponible a la web de l’escola i a secretaria) i 
aportar la recepta o informe mèdic. 
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SERVEI DE MENJADOR 
 
El menjador escolar és gestionat per una empresa que s’encarrega tant de la 
gestió econòmica i administrativa com de l’alimentació i la contractació de 
monitors. 
 
El monitoratge s’encarrega de la vigilància i educació dels nens i nenes des de 
les 12:30 fins a les 15 h.   
 
Els nens i nenes es poden quedar al menjador fixes (de dilluns a divendres), 
fixes a dies concrets setmanals  o dies esporàdics (necessitat familiar). 
 
Quan un alumne estigui malalt i no pugui quedar-se al menjador també s’ha 
d’avisar  a l’escola, que ho comunicarà a la responsable del servei. 
 
Si necessiteu comunicar-vos amb el servei (en el cas de què el nen/a hagi de fer 
dieta, o qualsevol altre tema), els avisos es faran a l’escola per via telefònica o 
través d’una nota que haureu de dipositar a la bústia de menjador amb el 
nom i cognom de nen/a, curs i signatura del pare/mare, fins a les 10:00 hores 
del mateix dia. 
 
 
RELACIÓ DE MATERIAL QUE NECESSITARÀ EL VOSTRE FILL/A PER A LA 
CLASSE 
 
Tot l’alumnat de cicle inicial (1r i 2n) ha de portar una capsa de mocadors de 
paper. 
 
Els nens i nenes que comencen 1r. han de portar la carpeta vermella DIN-A4 i la 
carpeta negre A3 que han fet servir a Infantil. I els que faran 2n també han de 
retornar la carpeta negre i  la carpeta vermella 
 
L’alumnat que farà 3r  ha de portar la carpeta negre A3 (gran) 
 
L’alumnat que farà 4t ha de portar la carpeta vermella de deures que han fet 
servir a 3r. 
 
De 1r a 4t necessitaran una bata cordada per davant, de dalt a baix. Ha d’anar 
marcada amb el nom del nen o nena i han de tenir una beta llarga  per poder-la 
penjar (només per les sessions de plàstica). 
 
 
PER A LES CLASSES D’EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Han de portar un xandall i sabatilles esportives. 

El  xandall de l’escola (no obligatori), però sí recomanable, es pot comprar a la 
botiga: HOCKEY IN LINE c/ Autonomia 36. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
Escola Enxaneta 
  
 

 

5 
 

Els primers dies de curs us informarem de l’horari i de les normes d’aquesta 
àrea. 
 
 
MATERIAL DIDÀCTIC I FUNGIBLE / SORTIDES 
 
Com bé sabeu a L’Escola tenim la nostra pròpia proposta didàctica. Aquesta 
proposta cada vegada requereix de materials més diversos i és més difícil 
separar el material fungible del didàctic. Això, juntament amb el fet que les 
entitats bancàries ens cobren per cada moviment de forma individual i que la 
gestió de cada aportació cada vegada és més complexa, ha fet aprovar en 
Consell Escolar, que aquest curs farem dues aportacions econòmiques i no tres 
com fins ara, tot i que els imports finals seran els mateixos. 
La primera correspondrà al material, tant fungible com didàctic i a diferència 
d’altres anys, serà en una única aportació. La segona, serà la que correspon a 
les sortides i tallers. 
Sent coneixedors de que l’import de la primera aportació correspondrà a la suma 
del material fungible i del didàctic, ampliarem el període per poder fer l’aportació 
des del mes d’octubre fins al desembre aproximadament. Al llarg del primer 
trimestre concretarem les dates. També us demanem que les famílies que teniu 
més d’un infant a l’Escola feu una única aportació del material amb la suma dels 
imports, on apareguin clarament els noms dels diferents alumnes i els cursos. 
Així mateix amb l’aportació de les sortides 
Amb aquestes mesures creiem que podem obtenir un estalvi en despesa 
bancària que podrà revertir directament en els nens i nenes de l’Escola. 
Com sempre, ja sabeu que si necessiteu flexibilitzar les aportacions us podeu 
adreçar a la secretaria del Centre. Tindreu més informació i/o aclariments a les 
reunions d’inici de curs. 

 

 

AVISOS GENERALS 

 
DINS DEL RECINTE DE L’ESCOLA NO ES PODEN LLIURAR TARGETES NI 
REGALS DE FESTES D’ANIVERSARI. 
 
NO ES POT  MENJAR DURANT LES ENTRADES I SORTIDES DE 
L’ESCOLA. 
 
A L’ESCOLA NO ES PODEN PORTAR NI LLAMINADURES, TAMPOC SUCS 
NI BATUTS. 
 
EN CAS DE LES JOGUINES ES PODEN PORTAR, NOMÉS AQUELLES QUE 
S’AUTORITZI DES DE L’ESCOLA. 
 


