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Introducció

En el decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres

educatius; en el títol 2: Direcció i autonomia organitzativa del centres

públics de la Generalitat i títol 3: Direcció i autonomia de gestió del

centres públics de la Generalitat queda regulat quines són les normes

d’organització i funcionament del centre i que en aquest document

quedaran concretades.

Serà una eina que ens serveixi per regular la vida interna del centre, i

ha d’establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que

formen part de la comunitat educativa.

L’Escola Montsagre d’Horta de S. Joan és de titularitat  pública, on

s’imparteixen els ensenyaments : Educació Infantil i Primària

2.- Estructura organitzativa de govern i de coordinació del  

      Centre.

2.1. Òrgans unipersonals de direcció

Les  funcions de cada un dels seus components vénen regulades

en la Llei d’educació (LEC).

Direcció: L’article 99.1 de la LEC i article 31 del capítol 1 del decret

102/2010, de 3 d’agost. Cap d’estudis: article 32 i Secretaria: artícle

33 del Decret d’autonomia de centres.

Directora: Irene Sancho Cortiella

Cap d'estudis: Marta Prat Aubach

Secretària: Montserrat Chertó Boldó
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A la direcció del centre li correspon:

-  Formular  la  proposta  de  projecte  educatiu  i  les  modificacions  i

adaptacions corresponents.

- Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, el projecte

lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió.

-  Impulsar  l’elaboració  i  l’aprovació de les  normes d’organització i

funcionament del centre.

-  Proposar  les  assignacions  pressupostàries,  la  relació  de  llocs  de

treball i les modificacions successives.

- Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre.

- Gestionar el centre, d’acord amb l’article 99.1 de la Llei d’Educació.

Al Cap d’estudis:

- Exercir les funcions que li delegui la direcció, preferentment en

els àmbits curriculars, d’organització, coordinació i  seguiment

de  la  impartició  dels  ensenyaments  i  d’altres  activitats  del

centre.

- Substituir el director en cas d’absència, malaltia o vacant.

A la secretària:

- Exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a

l’article 147.4 de la Llei d’Educació i totes les altres que li encarregui

la  direcció,  preferentment  en  l’àmbit  de  la  gestió  econòmica,

documental,  dels  recursos  materials  i  de  la  conservació  i

manteniment de les instal·lacions.

- Exercir les funcions pròpies de la secretaria del claustre i del consell

escolar del centre.
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2.2 Òrgans col·legiats de participació.

2.2.1. Consell Escolar

En el decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres

educatius; capítol 3 article 45 es regula composició del Consell

Escolar.

Els membres que composen el nostre consell escolar són:

Presidenta:  Irene Sancho Cortiella

Secretària: Montserrat Chertó Boldó

Representant mestres: Marta Prat Aubach

Míriam Miralles Peñarrocha.

Montsarrat Pujol Cortés

Cristina Carbó Torné

Raquel Arribas Jarauta

Representant pares/mares: Carlos Favà Piernagorda

MªCarme Sebastià

Llúcia Sebastià Lleonart

Representant de l’AMPA: Noèlia Cortés Foz

Representant ajuntament: Mercè Mulet Griell

El funcionament del Consell Escolar es regula en el decret 102/2010,

de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius; capítol 3 article 46

Les seves funcions queden establertes a l’article 148.3 de la llei

d’educació.
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2.2.2 Claustre de professors

El claustre de mestres  és l’òrgan de participació del professorat

en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del

conjunt  dels  aspectes  educatius  del  centre.  Està  integrat  per  tots

els/les mestres.

Les funcions que corresponen al claustre de mestres són les que

estableix l’article 146.2 de la llei d’educació.

En  aquest  curs,  comptem  amb  una  plantilla  de  13  mestres  que

formen el Claustre de l’escola.

Escola Montsagre

Mestre/a Turoria, especialitat i/o tasca Dedicació
Marta Prat Aubach Tutora Ed. Infantil P3 i P4 30h.
Cristina Carbó Torné Tutora Ed. Infantil P5 20h.
Montse Pujol Cortés Tutora Ed. Primària 1r 30h.
Montse Chertó Boldó Tutora Ed. Primària 2n i 3r 30h.
Míriam  Miralles

Peñarocha

Tutora  Ed.  Primària   4t  i

especialista de música

30h.

Robert Abella Querol Tutora Ed. Primària 5è i 6è 30h.
Irene Sancho Cortiella Directora i especialista Anglès 30h.
Raquel Arribas Jarauta Especialista Anglès 15h.
Jose  Carlos  Altava

Prada

Especialista Ed. física 15h.

Sílvia Meseguer Medel Mestra Ed. Infantil 10h.
Sònia Carmona Juan Especialista Ed.física 15h.
Anna Tarragó Antoni Especialista Ed. especial 15h.
Núria Betoret Beltri Mestra de religió 15h.

2.3. Equip directiu

Les tasques que portarem a terme són:

Elaborar el pla general de centre, les normes de funcionament i



Normes d’organització i funcionament de centre                            Curs 2017-18
Escola Montsagre

organització del centre i  la memòria anual.

Intentarem  afavorir  la  participació  de  la  comunitat  educativa,

implicant tots els sectors en la tasca col·lectiva del centre.

Participar en projectes d’innovació educativa: Llengües estrangeres a

Ed. Infantil i la plàstica en anglès a Educació Primària.

Assistir al Pla de formació de centre.

Revisar i adequar el projecte educatiu de centre (PEC) a partir de les

orientacions del decret d’autonomia del centres educatius.

Realitzar el treball curricular de centre en totes les àrees amb la

col·laboració del claustre de mestres.

Gestionar i portar a terme el projecte de direcció.

Qualsevol altres tasca que pugui sorgir al llarg del curs.

Funcionament:

L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el

temps de reunió serà: dimarts, de 09:00 a 11:00h.

El seu treball serà en equip i les decisions que es prendran seran de

forma consensuada. Aquest impulsarà el treball cooperatiu dels seus

membres.

La dedicació dins l’horari lectiu a les tasques pròpies del nostre càrrec

són les següents:

Directora : 12 hores

Cap d'estudis: 5’5 hores

Secretària: 6’5 hores

En compliment del que s'estableix en l'apartat 4 de la resolució

TRI/874/2006 ens acollim voluntàriament a realitzar 35 hores

setmanals al centre.

2.4. Òrgans unipersonals de coordinació

Disposem de:
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 Coordinador d’informàtica: Jose Carlos Altava Prada

 Riscos Laborals: Robert Querol Abella

 Coordiandora LIC: Cristina Carbó Torné

3.- Organització pedagògica dels centre.

3.1. Organització del professorat.

3.1.1. Horari del mestre

L'horari del mestre és: 24h lectives i 6h de permanència.

Tots els primers dilluns de cada mes de 12:30 a 13:30h es troba el

Claustre de l’escola per tal de coordinar, preparar, fer  claustre,...

Durant  la  resta  d’hores  no  lectives  contemplades  a  l’horari  es

realitzen coordinacions. (veure quadre de coordinacions)

3.1.2.  Absències.

Quan un mestre ha de faltar a classe, cal avisar o demanar-ho per 

escrit a la direcció del centre,  i després portar el justificant 

corresponent. A la sala de mestres, cada mes, es penjarà el full de 

faltes d’assistència .

S’entén per faltes d’assistència justificades quan  hi ha llicència o 

permís concedit.

Cal ser puntual a les hores d’entrada, ja que si ho demanem als 

nostres alumnes, nosaltres hem de ser els primers en donar exemple.

Substitucions del personal docent

En el cas que falti un especialista, es farà càrrec dels alumnes el 

tutor/a.

Quan falti un tutor/a, la seua classe serà atesa pels mestres que 

estiguin de permanència  al centre . Quan això no sigui possible, se’n 

farà càrrec la mestra d’Educació Especial.

En altres casos, es distribuiran els alumnes per les classes.
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Quan un mestre/a té previst que ha de faltar, deixarà el treball a 

realitzar pel seu alumnes.

 Si un mestre ha de faltar al seu lloc de treball ho ha de comunicar

per escrit a la direcció del centre.

 Em cas d'absència justificada tots/es els/les mestres han de fer

arribar el justificant corresponent a la direcció del centre.

 En cas d'absència  i retard injustificat, reiteratiu,  es seguirà les

orientacions  donades  pel  Departament  d'Ensenyament.  Poden

arribar a originar descomptes del sou mensual.

3.1.3. Equips docents 

La directora es qui  pot assignar a cada grup d’alumnes al  tutor/a

corresponent. El criteri que  seguim donar continuïtat a les tutories i

iniciar cicle en el cas que s’hagi acabat el curs anterior. També es

tindrà en compte de donar tutories a mestres definitius/ves del centre

a aquells  grups que per les seves característiques ho requereixen.

Només, en situacions determinades, pel bon funcionament i si  convé

per alguna necessitat, serà el director qui assignarà mestre al grup

d’alumnes.

3.2. Organització de l’alumnat.

Casi sempre es té en compte el número de matrícula per tal de fer els

agrupaments  ja  que  som  una  escola  incomplerta  i  ens  hem

d’organitzar tenim present el número de mestres i els alumnes.

3.3. Atenció a la diversitat.

Intentem porta a terme diferents  adaptacions que permeten oferir

l’ajut necessari a l’alumne per a que aquest pugui incorporar-se al

currículum ordinari.
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Cal  afrontar  la  diversitat  de  l’alumnat  amb  les  seves  diferents

maneres d’aprendre i amb necessitats educatives molt àmplies.

És necessari trobar la coherència entre les necessitats educatives dels

alumnes i el tipus de resposta educativa que precisen, i, al mateix

temps,  no  perdre  de  vista  el  concepte  de  diversitat,  és  a  dir,  el

respecte  a  la  individualitat  i  per  tant  a  la  possibilitat  d’obtenir

diferents resultats per part d’aquests.

Ho  treballem  conjuntament  mestra  d’E.  Especial  i  tutor/a,  amb

diferents  propostes d’organització:

Intervenció de dos mestres dins de l’aula ordinària (SEP)

Alumne amb mestra d’E.E. a l’aula

Organització d’ambients i tallers

3.4. Acció i coordinació tutorial.

La figura de la tutora o tutor a l’escola primària és cabdal . El tutor o

tutora és el principal referent per l’alumne d’aquestes edats .

 El  tutor  gestiona  les  relacions  dins  del  grup,  afavoreix  un  clima

positiu a l’aula i  al grup,   potencia  que els/les alumnes   es tractin

amb respecte  i  acceptació i, amb el seu exemple, els ajuda a crear

relacions positives entre ells/elles.  

Tots  els  mestres  que  formen  part  del  claustre  poden  exercir  les

funcions de mestre tutor quan correspongui.

Cada grup d’alumnes té un /una mestre/a tutor/a, les seves funcions

venen regulades en l’article 15.2 del capítol 1 del decret 102/2010,

de 3 d’agost i les que s’estableixen en aquest document:

  Tenir  coneixement  del  procés  d’aprenentatge  i  d’evolució

personal dels alumnes.

 Coordinar  la  coherència  de  les  activitats  d’ensenyament-

aprenentatge i les activitats d’avaluació de tots els docents que

intervenen en el procés d’ensenyament del seu grup d’alumnes.
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 Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les

sessions d’avaluació.

 Tenir  cura,  juntament  amb  la  secretaria  i/o  l’auxiliar

administrativa,  quan correspongui,  de  vetllar  per  l’elaboració

dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la

comunicació  d’aquests  als  pares  o  representants  legals  dels

alumnes.

 Dur a terme la informació i l’orientació acadèmica dels alumnes.

 Mantenir  una relació  suficient  i  periòdica amb els  pares  dels

alumnes per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la

seva assistència a les activitats de l’escola.

 Convocar una reunió general de pares.

 Coordinador/a responsable de l’elaboració i seguiment del pla

individualitzat d’un alumne amb NEE.

 A cada curs hi ha una hora a l’horari dedicada a tutoria per tal

de parlar de les coses que els hi preocupa, fets , ...

També el tutor es qui s’entrevista amb la família. Com a mínim una

reunió al llarg del curs, s’ha de deixar constància escrita a l’expedient

de l’alumne, i d’altres que es puguin necessitar per part de la família

o el mateix tutor.

4.- De la convivència  en el centre

4.1. Convivència i resolució de conflictes.

Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a

conviure en un bon clima escolar i  el deure de facilitar-lo amb les

seves actituds i conducta.

Resolució de conflictes

Sempre que es produeixi un conflicte entre alumnes el tutor farà de

mediador per tal de retornar el bon clima dintre de l’aula. Si això no

és possible intervindrà la direcció del centre. Si el fet és greu o molt

greu s’informarà a la família i es demanarà la  seva col·laboració.
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Quan sorgeix una problemàtica a nivell de mestre i pares, sempre

s’intentarà que entre tots dos es pugui arribar a un acord i una bona

entesa.  Si  el  pare  o  mestre  ho  considerà  convenient  s’acudirà  a

direcció per tal de posar-ho en el seu coneixement i , si és el cas ,

demanar la seva intervenció.

S’haurà de presentar per escrit el motiu de queixa.

Faltes d’assistència.

Si  es  produeixen   faltes  d’assistència  injustificades,  el  més  aviat

possible  el  tutor  es  posarà  en  contacte  amb la  família  per  tal  de

notificar-li.

Si són reiteratives es comunicarà per escrit.

Faltes injustificades de retards.

S’avisarà a la família i sí són reiteratives per escrit.

5.-  Col·laboració  i  participació  dels  sectors  de  la  comunitat

escolar.

5.1. Informació a les famílies.

Cada començament de curs, el tutor farà una reunió informativa amb

tots  els  pares  dels  seus  alumnes,  on  es  marcaran  els  objectius  i

activitats  a realitzar al llarg del curs.

Cada trimestre, els d’E. Primària,  rebran l’informe del seu fill/a on

s’avaluen les diferents àrees del currículum. Els d’E. Infantil , dos al

llarg del curs, el primer serà al mes de febrer i el segon al tercer

trimestre. (addenda:18-10-2017)

Fulls informatius o propaganda.
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La  direcció  de  l’escola  decideix  quins  fulls  informatius,  dels  que

arriben , es repartiran i quins no, es mourà per aquestes condicions:

SI:  Tota la informació interna tant l’elaborada per l’escola com per

l’AMPA.

La  informació  d’organismes  oficials.  (Ajuntament,  Generalitat,  C.

Comarcal, IES,..)

Les  informacions  d’àmbit  local  que  portin  el  recolzament  d’una

institució oficial.

Fulls que NO es repartiran als alumnes.

Tota informació de caràcter comercial.

La informació sobre activitats i cursos que no siguin organitzats per

institucions oficials.

5.2. Òrgans i procediments de participació.

Com  a  Organ   Col.legiat  està  el  Consell  Escolar,  on  hi  ha

representació de tota la comunitat educativa.

Les reunions preceptives són: una al començament i acabament de

curs i una cada trimestre.

Sempre  que  sorgeixi,  qualsevol  necessitat  se’n  pot  convocar

d’extraordinàries.

5.3. Carta de compromís.

És on hi figuren els drets i deures que ens comprometem a seguir per

part dels pares i de l’escola al llarg de tota l’escolarització.

S’ha de guardar a l’expedient de l’alumne.

6.- Funcionament de centre.

6.1. Aspectes generals.

-Assistir puntualment a les activitats escolars.
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-Cada alumne haurà de portar a classe els llibres i material escolar

que siguin necessaris.

-Totes  les  comunicacions  que  surtin  de  l’escola,   als  pares  dels

alumnes han de tenir el vist i plau de direcció.

-Cada tutor/a haurà de responsabilitzar-se de la documentació dels

seus alumnes i emplenar els documents corresponents a l’expedient

acadèmic.

- El tutor/a comentarà a direcció qualssevol incidència referent als

seus alumnes i que sigui motiu de conflicte. Igual que a l’inrevés.

- Els mestres especialistes aniran a buscar i acompanyar als alumnes

a l’aula corresponent.

- Hem d’intentar que hi hagi ordre i  silenci al canvi de classe. No

corre pels passadissos.

- Els alumnes no poden quedar-se sols a la classe. Si un mestre es

retarda per qualsevol motiu a l’hora del canvi de classe, el mestre

s’esperarà a que arribi l’altre.

6.1.1. Entrades i sortides del centre.

 Es demanarà la màxima puntualitat a les activitats escolars tant

als mestres com als alumnes.

 A les 8:55 i a les 14:55 s’obrirà la porta d’entrada i es tancarà a

les 9:05 i a les 15:05. Els/les alumnes entraran a les aules de

referència  acompanyats  dels  familiars  que  ho  desitgin.  Els

mestres  els  esperaran  a  l’aula.  En  el  cas  que  sigui  un

especialista,  serà  qui  estarà  esperant  els/les  alumnes.

(addenda: 18-10-2017)

 Les  entrades,  sortides  i  temps  d’esbarjo  s’anuncien  amb

música.
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 Entrades i sortides de l’Escola:

Tots els alumnes entraran per la porta principal

Les sortides seran: Ed. Infantil i 1r per la porta lateral, de 2n a

6è per la porta principal.(addenda: 18-10-2017)

 No es deixarà sortir cap alumne/a en horari escolar, si no el

venen a buscar. El mitjà per comunicar-ho, serà a través de

l’agenda.

 A les hores de sortida del centre: (addenda: 15-10-2015)

- A Educació Infantil i Cicle Inicial els xiquets/es han de marxar de 

l’escola acompanyats per un familiar.

- A Cicle inicial, excepcionalment, podran sortir sols sempre i quan 

presentin la corresponent autorització. (veure annex)

- Quan els germans grans hagin de recollir els seus germans petits, 

serà el tutor o el mestre, que hagi fet l’última classe, qui se’n faci 

càrrec dels petits mentre esperen els seus germans.

- Quan la família es retarda a l’hora de recollir el seu fill/a, se’n farà 

càrrec el tutor/a o el mestre que hagi fet l’última classe.

 Els alumnes faran fila abans d’entrar  a classe a l’entrada de

l’escola i així seguiran fins arribar a la seua aula.

 Cap alumne pot entrar  a l’escola sense l’autorització del  seu

tutor o qualsevol altre mestre que així ho faci.

6.1.2 Visites de pares.

L’horari de visites s’informarà a tots els pares a la primera reunió

informativa de curs.  Els  divendres  de 12:30 a 13:30 és  la  sessió

destinada a entrevista amb les famílies. La tutora de 1r les realitzarà

els dijous de 10:00 a 11:00.
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Els  pares,  si  volen  parlar  amb  qualsevol  mestre/a,  hauran  de

demanar  hora  prèviament  mitjançant  una  nota  a  l’agenda  de

l’alumne.  El mestre/ tutor/a farà servir el mateix procediment.

Els  tutors/es  s’entrevistaran  personalment  amb  els  pares  com  a

mínim un cop durant el  curs  i  han de deixar constància escrita a

l’expedient de l’alumne.

6.1.3 Activitats complementàries i extraescolars.

 Fora de l'horari lectiu destinat a l'ensenyament reglat, el centre

pot  programar  activitats  complementàries  i  extraescolars.  La

realització  d'aquestes,  que  seran  de  caràcter  voluntari,  no  pot

comportar,  a  l'alumnat  que  no  hi  participi,  discriminació  o

modificació de l'horari lectiu o del calendari escolar.

 Les dependències del centre poden ser utilitzades fora de l'horari

escolar de la manera prevista en el Decret 218/2001, de 24 de

juliol, pel qual es regula l'ús social dels edificis del centres  públics.

(DOGC núm. 3446, de 6.8.2001).

 L'AMPA també  organitzar activitats extraescolars sempre fora de

l'horari lectiu.

6.1.4. Vigilància de l'esbarjo.

S’ofereixen 4 espais a l’hora del pati: 

Pati de baix: per als alumnes grans (4t, 5è i 6è)

Pati de dalt: de p-3 a 3r.

Biblioteca: per a tots els alumnes.

Vestíbul: jocs de taula per a tots els alumnes.

En  aquests  espais  els  alumnes  estan  acompanyats  d’un  o  dos

mestres: al pati de baix i dalt 2 i al vestíbul i biblioteca, 1 mestre/a.

Es fan torns seguint una graella. 
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Els xiquets/es d'Ed. Infantil   esmorzaran a la classe. Els altres ho

poden fer al pati sempre recordant-los la necessitat de reciclar. Els

contenidors de reciclatge estan situats al costat de la porta de sortida

del pati.

- Els dies que a l’hora del pati no es pot sortir a l’exterior:

 Els  alumnes  menuts  i  mitjans,  estaran  al  vestíbul  amb  la

possibilitat d’anar a la biblioteca.

 Els alumnes de grans estaran al vestíbul contigu a les seves

aules i a la biblioteca. 

6.1.6. Horari

ALUMNAT:

 Infantil  matí de 9h a 12:30h i tarda de 15h a 16:30h.

 Primària matí de 9h a 12:30h i tarda de 15h a 16:30h.

PROFESSORAT: 

 Matí de 9 h. a 13’30 h.

 Tarda de 15h. a 16:30 h.

 SEP extraescolar :  dilluns, dimarts/dimecres i  dijous de 16:30 h. a

17:00 h.

SEP  extraescolar: 

Els dilluns, dimarts/dimecres i dijous de 16:30 h. a 17 h. per a l’alumnat de 1r 

fins a 6è per tal de reforçar l’aprenentatge de llengua, matemàtiques i hàbits.

6.1.7. Utilització dels recursos materials.

 S'ha  de  fer  un  ús  correcte  i  adequat  dels  diferents  recursos

materials del centre.
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 Cada mestre/a és responsable d'anar a buscar i tornar a desar al

lloc els diferents materials que utilitza. No els alumnes.

 Fotocòpies  de  color.  (Horta)  Solament  se'n  podrà  fer  dues  per

trimestre a cada nivell. Cada tutor decidirà quan les vol fer, ja que

l'economia de l'escola no dona per més.

6.1.8. Actuació en cas d'absentisme de l'alumnat.

El  centre,  en  el  marc  del  seu  pla  de  convivència,  dissenyarà  i

implementarà estratègies i actuacions per a la prevenció, la diagnosi i

l'actuació precoç contra l'absentisme escolar.

6.1.9. Seguretat, higiene i salut.

 Seguretat:

La  coordinadora  de  riscos  laborals  de  l'Escola  Montsagre  és

l’encarregada de vetllar per la seguretat en el centre. Tenim elaborat

el Pla d'Emergència del  centre i durant el primer trimestre de cada

curs s'ha de fer el simulacre d'evacuació o confinament.

És important que l'alumnat porti el calçat i l'equipament adequat a les

classes d'educació Física, per tal de prevenir

 Higiene i salut

Els alumnes de Primària han de portar una tovallola i  un necesser

amb pinta i desodorant. 

Els/les alumnes de Ed. Infantil i Cicle inicial han de portar un got per

beure a l'escola i una tovallola marcada, cada setmana es prendrà a

casa per tal de netejar-ho.

Abans d'esmorzar i en entrar del pati els alumnes s'han de rentar les

mans.
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6.3. Gestió econòmica.

A cada escola, la directora i  la secretària són les encarregades de

vetllar  per  la  gestió  econòmica.  S'ha  de  presentar,  cada  curs,  el

pressupost i la liquidació econòmica al Consell Escolar.

6.4. Gestió acadèmica i administrativa.

La cap d'estudis és la persona encarregada de la gestió acadèmica,

on  s’ha  d'intentar  motivar  als  mestres  per  aconseguir  un  treball

coordinat i poder fer una bona línia d'escola. 

És l’encarregada de presidir les sessions d'avaluació.

La secretària es l'encarregada de vetllar per tota la documentació de

l'escola.

6.5. Del  personal  d'administració  i  serveis  de  suport

socioeducatiu del centre.

Disposem  d'una  administrativa  a  mitjà  jornada.  També  rebem  el

suport  dels  SS.EE de la  Terra  Alta  i  de  la  Treballadora  social  del

Departament d'Ensenyament i del Consell Comarcal.

Sortides 

Són els/les mestres tutors/es els encarregats de preparar-les.

En tot tipus de sortida es té en compte la ratio alumne-acompanyant

que  preveu  la  normativa  d’Inici  de  curs  del  Departament

d’Ensenyamnent.

En cas de malaltia o absència justificada el dia de la sortida, es

retornarà  a  l’alumne/a   la  quantitat  de  l’activitat.  No  l’import  de

l’autobús.

A l’inici de curs cada família haurà d’omplir l’autorització de les

sortides dins del poble que es faran al llarg del curs.
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Per les sortides fora del municipi caldrà omplir l’autorització

corresponent per a cada una de les sortides programades.

Per participar en les activitats fora del centre és imprescindible

l’autorització signada dels pares, si no és així, aquell alumne/a no

podrà participar de l’activitat.

Repartiment d’informació entre els mestres.

Es comunica a través d’e-mail amb tots els components del Claustre,

tant  per  fer  les  convocatòries  de  Claustre,  informació  junta  de

personal, novetats del Departament,…


