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FUNCIONAMENT GENERAL DE CENTRE 

CURS 2020/21 
 

1.- ENTRADES I PUNTUALITAT 
 

L’escola té dos edificis, l’1 (el principal) i 2 (el de dalt). L’edifici 1 està 

l’alumnat d’EI-3, EI- 4 i EI-5, i a l’edifici 2, l’alumnat de Primer i Segon de 

primària. 

És important la puntualitat a l’hora d’entrar i a l’hora de recollir els 

infants. Si arribeu més tard de l’hora estipulada per al grup del vostre 

fill/a: al matí haureu d’esperar a que us indiquen que podeu entrar; i a la 

tarda, haureu d’anar a busca el vostre fill/a al servei d’acollida. 

Tota la informació referent a les entrades i sortides del proper 

curs, les trobareu al PLA D’ACTUACIÓ que estarà disponible a principis 

de setembre. 

 

ENS POSEM LES SABATES DE L’ESCOLA 
 

Quan entrem a l’escola, ens descalcem i ens posem les sabatilles 

per romandre al centre. Cada vegada que sortim a l’exterior, ens posem 

les sabates de carrer. Les persones que acompanyen els alumnes a l’aula 

han de posar-se uns peücs que es troben a cada entrada de l’edifici. 

 

2.- ESMORZARS 
 

Recomanem que els nens esmorzin a casa. A l’escola fem 

esmorzar saludable amb fruita per menjar a mig matí. Els infants d’        

E.I. 3, E.I. 4 i E.I.5 han de portar la seva carmanyola amb la fruita pelada i 

tallada. Els alumnes de 1r i 2n poden portar fruita o entrepà  dins d’una 

carmanyola. És imprescindible que cada carmanyola tingui el NOM. 
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3.- ANIVERSARIS 
 

Els aniversaris es celebren un dia de l’última setmana de cada 

mes. Aquest dia tots els nens i nenes que han complert anys durant el 

mes, ho celebren amb els seus companys i companyes. Us suggerim 

que us poseu d’acord per compartir allò que decidiu portar per menjar. 

No es pot portar cap tipus de llaminadura ni de beguda. 

Degut a les intoleràncies i per seguretat alimentària, els 

productes que porteu hauran de ser comprats, precintats, on 

s’especifiquin els seus ingredients i no elaborats a casa. 

 

4.- COMUNICACIONS 
 

Per tal que la comunicació entre ESCOLA i FAMÍLIA sigui fluida i 

dinàmica, existeixen diferents canals, depenent del tema que vulgueu 

tractar: 
 

FALTES D’ASSISTÈNCIA I/O RETARDS 
 

Cal justificar les faltes d’assistència i/o retards a l’escola. Una 

trucada telefònica (deixant encàrrec al conserge) al telèfon                        

93 7076770 o un correu a les tutores és suficient. 
 

CORREU ELECTRÒNIC: 
 

2nà lamiradapromocio2016.2025@gmail.com  
 
1rà lamiradapromocio2017.2026@gmail.com  
 
E.I. 5à lamiradapromocio2018.2027@gmail.com  
 
E.I. 4à lamiradapromocio2019.28@gmail.com  
 
E.I. 3à lamiradapromocio2020.2029@gmail.com  
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AVISOS 
 

És molt important que qualsevol canvi de domicili, telèfon, etc. el 

feu saber a l’escola per tal de mantenir actualitzat l’arxiu de dades. Feu-

ho mitjançant el correu electrònic de les tutores. Ens cal poder-vos 

localitzar en cas d’urgència.  

 

Sempre que hagueu de portar o recollir el/la vostre fill/a fora de 

l’horari habitual d’arribada o recollida, haureu de romandre a l’entrada i 

el conserge us atendrà. És imprescindible que aviseu amb antelació de 

la recollida, si aquesta es produeix fora de l’horari habitual. Heu de 

trucar al telèfon de l’escola (93 707 67 70) i deixar l’encàrrec a 

consergeria. Si no truqueu abans, no us podem garantir la recollida 

immediata del vostre fill/a. 

 

MISSATGERIA INSTANTÀNIA 
 

A l’escola tenim un canal de comunicació cap a les famílies, el 

TOKAPP SCHOOL. Es tracta d’un sistema de missatgeria instantània 

mitjançant una aplicació que el centre utilitza per a tractar, tant temes 

generals com particulars d’aula que us afectin.  

 

 

5.- TEMPS DE MIGDIA I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
I/O ACOLLIDA 
 

Qualsevol tema relacionat amb el temps de migdia i les activitats 

extraescolars/acollida, l’heu de tractar directament amb la Maria 

González, responsable de l’empresa que ho gestiona 

PAIDOS/FUNDESPLAI. El seu telèfon és el 629246520. 
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6.- SORTIDES 
 

Per poder anar a una excursió o sortida cal l’autorització escrita de 

les famílies o tutors/es dels infants. Us farem arribar per TOKAPP totes 

les autoritzacions necessàries telemàticament. Una vegada les hagueu 

rebut, accepteu o no a l’aplicatiu virtual. Abans de cada sortida us farem 

un recordatori. 

 

7.- MATERIAL 
 

COM A CONSIDERACIONS GENERALS: 

§ Els nens/es han de portar roba còmoda i pràctica, per tal de 

fomentar la seva autonomia en rutines diàries. Per tant, eviteu els 

pantalons amb “peto”, els que portin botons que no sàpiguen 

descordar-se i els cinturons. Han de portar calçat amb velcro. El 

dia de psicomotricitat  i Educació Física (1r/2n) tots els nens i nenes 

han de venir amb roba esportiva. 
 

§ Durant la primera setmana de curs, totes les famílies han de portar 

una foto de família 13x18 en format vertical i també horitzontal 

en paper fotogràfic. 
 

§ Per raons de seguretat no es pot portar paraigües a l’escola. 
 

§ La motxilla cal que sigui de mida mitjana on es pugui encabir una 

carpeta mida DinA4, la carmanyola de l’esmorzar, el llençol (P3) i la 

bata, etc. Aquesta motxilla cal que tanqui amb cremallera per la 

part superior. No es permeten motxilles amb rodes. 
 

§ Es recomana que els infants no portin joguines; en el cas que en 

portin es quedaran a la motxilla o el cistell. L’escola no es fa 

responsable de les possibles pèrdues o trencament d’aquests 

objectes. 
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ELS NENS DE E.I. 3 CAL QUE PORTIN: 
 

Primer de tot, E.I. 3 rebrà via correu electrònic al mes de setembre, 

un FORMULARI a mode d’ ENQUESTA PERSONAL sobre aspectes sobre 

el seu fill/a. A més, s’ha de portar al setembre: 
 

❖ Dues mudes completes (calces o calçotets, mitjons, samarreta, 

pantalons o xandall i sabates) marcades amb el nom, dins d’una bossa 

de roba marcada per fora. Un joc de sabates és suficient. 

❖ Una bata amb botons al davant i gomes als punys que s’utilitza  pel 

temps de migdia. Es retorna per rentar els divendres o quan sigui 

necessari. No importa el color o l’estil. Ha d’anar marcada amb el nom. 

❖ Sabatilles per l’interior de l’escola (marcades amb el nom) que siguin 

iguals o similars a aquest model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Got de plàstic amb nansa i el nom marcat. 

❖ Un llençol adaptable, mida llit de baranes, amb el nom i un distintiu a 

la banda del cap. (Recomanat model Abacus). 

❖ Un llençol de sobre amb el nom marcat (mida llit de baranes). 

❖ Una manta per l’hivern amb el nom (es demanarà quan calgui). 

❖ Una capsa de mocadors de paper (amb el nom). 

❖ Un rotllo de paper de cuina. 

❖ Una capsa de tovalloletes humides (amb el nom). 

❖ Una carpeta mida DIN A3 que també recomanem que decoreu 

juntament amb ells o elles. 

❖ El nen/a que ho necessiti pot portar un peluix o manteta per dormir. 
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ELS NENS DE E.I. 4 CAL QUE PORTIN: 
 

❖ Una muda completa (calces o calçotets, mitjons, samarreta, 

pantalons o xandall i sabates) marcada amb el nom, dins d’una bossa 

de roba marcada per fora. 

❖ Sabatilles per l’interior de l’escola (marcades amb el nom) que siguin 

iguals o similars al model mostrat al material de E.I. 3. 

❖ Paquet de 10 mascaretes quirúrgiques (blaves), perquè cada infant les 

tingui de reserva en cas de què la que portin de casa es faci mal bé o es 

perdi. Us recomanem que les compreu a la farmàcia.  

❖ Bosseta, amb el nom, per guardar la mascareta marcada. 

❖ Una carpeta de mida DIN A3. 

❖ Got de plàstic amb nansa i el nom marcat. 

❖ Una capsa de mocadors de paper (amb el nom). 

❖ Un rotllo de paper de cuina. 

❖ Una capsa de tovalloletes humides (amb el nom). 

 

 

ELS NENS DE E.I. 5 CAL QUE PORTIN: 
 

❖ Sabatilles per l’interior de l’escola (marcades amb el nom) que siguin 

iguals o similars al model mostrat al material de E.I. 3. 

❖ Paquet de 10 mascaretes quirúrgiques (blaves), perquè cada infant les 

tingui de reserva en cas de què la que portin de casa es faci mal bé o es 

perdi. Us recomanem que les compreu a la farmàcia.  

❖ Bosseta, amb el nom, per guardar la mascareta marcada. 

❖ Una carpeta de mida DIN A3. 

❖ Got de plàstic amb nansa i el nom marcat. 

❖ Una capsa de mocadors de paper. 

❖ Un rotllo de paper de cuina. 
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ELS NENS DE 1r I 2n CAL QUE PORTIN: 
 

❖ Sabatilles per l’interior de l’escola (marcades amb el nom). 

❖ Paquet de 10 mascaretes quirúrgiques (blaves), perquè cada infant les 

tingui de reserva en cas de què la que portin de casa es faci mal bé o es 

perdi. Us recomanem que les compreu a la farmàcia.  

❖ Bosseta, amb el nom, per guardar la mascareta. 

❖ Ampolleta d’aigua amb tap “sport” marcada amb el nom. 

❖ Una capsa de mocadors de paper. 

❖ Un rotllo de paper de cuina. 


