
 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
RECOMANACIONS I NORMES PER AL CURS 2019/20 

 

1. Calendari escolar 
- Inici de curs: 12 de setembre de 2019 
-  Final de curs: 19 de juny de 2020 
-  Vacances escolars: 

- Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 
- Setmana Santa: del 4 d’abril al 13 d’abril de 2020 

-Dies de festa: - 1 de novembre 
 - 6 de desembre 
 - 1 de Maig   
 - 1 de Juny 

-  Dies de Lliure Disposició:             
                                           - 4 de novembre de 2019 
 - 24 de gener de 2020 
                                          - 20 de març de 2020 
 - 4 de maig de 2020 

2. Horari 
 És de 9 a 12.30h al matí i de 15:00 a 16:30h a la tarda. És obligatori que 

els nens i les nenes  vinguin a l'escola molt puntuals per poder entrar a 
les aules i començar la feina sense retard. 

 Es demana puntualitat a l'hora de recollir els nens i les nenes. 
 

3. Assistència 
 Us recordem la importància de l'assistència continuada a l'escola tant el 

matí com a la tarda.  Les faltes d'assistència s'han de justificar 
directament als mestres mitjançant una nota a l'agenda o una trucada 
telefònica. 
 

4. Esmorzars 
 És molt important que les nenes i els nens esmorzin abans de sortir de 

casa. 

 Si esmorzen a l'escola recomanem que portin un entrepà i/o fruita (no 
una pasta o pastisset).  

 No han de portar sucs ni làctics (es retornaran a casa). 

 No han de portar llaminadures a l'escola. 
 



 

 

5. Aniversaris 
 A l'escola no celebrem els aniversaris; no s'ha de portar pastissos, 

pastes, ni sucs. No es poden portar llaminadures. 
 

6.Material 
A l’escola tot el material que utilitzem és socialitzat, amb una quota de 
60€ queda inclòs tot el material i les fotocòpies que necessitem. 
És un objectiu del centre treballar els hàbits de compartir i respectar el 
material de l’aula. El pagament es pot fer en dos terminis: 

 Primer pagament: 12€ abans del 12 de setembre de 2018. 

 Segon pagament: 48€ abans del 30 de novembre de 2018. 
 

7. Excursions 
Al llarg del curs es realitzen diferents sortides. Aquestes són tan 
importants com les activitats dins de l'escola. Per tant és molt important 
que tots els nens hi assisteixin. 
Si hi ha algun impediment s'ha de parlar amb la mestra. 

 No es poden portar begudes gasoses ni llaminadures, diners, 
joguines mòbils... 

 Han de venir amb roba i calçat adequats. 

 Per poder assistir a les sortides és indispensable l'autorització 
anual signada pels pares o tutors legals i haver realitzat el 
pagament dins dels terminis establerts per a cadascuna. Així com 
tenir pagada la quota de material. 

DINAR: Els nens que normalment dinen a casa hauran de portar el menjar 
i una ampolla d'aigua dins d'una motxilla petita. Procureu que li agradi i 
que no hi hagi massa menjar. 
Els nens que normalment dinen a l'escola només caldrà que portin una 
motxilla per poder posar el dinar que els hi prepararan a la cuina 
(entrepans, aigua i fruita). 
Si el vostre fill/a NO vol el picnic que prepara la cuina, haureu d'avisar 
una setmana abans al menjador. 
 
A la circular prèvia a la realització de la sortida s'especificarà si cal portar 
l’esmorzar. 
 

  El pagament de les sortides es farà pel banc. 
 
 



 

 

8. Educació física 
 Els dies d'educació física és obligatori que portin xandall, mitjons i 

sabatilles esportives. Recordeu que en cas contrari no poden fer 
aquesta activitat. 

 Si puntualment un nen o nena té algun problema que l'impedeixi 
fer Educació física, és imprescindible que porti un paper dels pares. 

 És obligatori que portin una samarreta de recanvi i un paquet de 
tovalloletes humides o una tovallola i sabó. 

 S'ha de portar el cabell recollit. 
 

9. Higiene i neteja personal 
 Els nens i nenes han de tenir cura del seu aspecte personal (venir nets i 

polits) a l'escola, per això han de rentar-se i canviar-se de roba sempre 
que sigui necessari. 

 El nen o nena afectat per polls no podrà assistir a l’escola fins que el 
tractament no s’hagi realitzat i estigui net de polls. 

 Es recomana no portar gorres ni complements a l'escola. A l'aula no 
està permès el seu ús. 

 

10. Descans 
 Cal recordar que les nenes i els nens han de dormir un mínim de 9 

hores. El descans és molt important per seguir bé el ritme de les classes 
i tenir un bon rendiment escolar. 
  

11. Accidents 
 En cas d'accidents lleus (petites cures) el nen o nena serà atès a l'escola; 

en cas de necessitar assistència sanitària s’avisarà als pares i en 
absència d’aquests es portarà la nena o el nen a un centre mèdic. 

 

12. Malalties 
 No poden assistir a l'escola els nens i nenes que tinguin febre o 

malalties contagioses. En cas contrari es trucarà immediatament a 
casa. 

 Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat 
Catalana de Pediatria, s’ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels 
centres educatius de Catalunya. Per administrar-lo cal tenir 
l’autorització signada dels pares, mares o tutors legals de l’alumne. 

 Si una nena o nen ha de prendre algun medicament prescrit pel metge, 
intenteu que les dosis no coincideixin a l´horari escolar. Si això no és 



 

 

possible, cal que ompliu un full que us lliurarem si es dóna el cas i que 
el medicament porti el nom i cognoms del vostre f i l l .   

 És imprescindible que aporteu la prescripció mèdica (recepta del 
metge). També cal que sigui l'adult qui doni el medicament al mestre o 
a la persona responsable de la porta, no li doneu als nens. 

 

13. Treball 
 És convenient que els nens i les nenes tinguin un lloc apropiat a casa 

per realitzar les tasques escolars i que els pares facin un seguiment de 
la marxa escolar dels seus fills.  Recordeu que ajudar-los no és el 
mateix que fer-los la feina. 

 Cal que reviseu diàriament l'agenda dels vostres fills/es. 
 

14. Agenda escolar – comunicació amb les famílies 
Des de l'escola considerem que la bona relació família-escola ajuda al bon      
desenvolupament dels nens i nenes. 

 Recordeu que l'element de relació escola-famílies és l'agenda. Cal 
acostumar-nos al seu ús diari. 

 També us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant el correu 
electrònic: a8034989@xtec.cat 

 Consultar la nostra pàgina web: 
agora.xtec.cat/escolacatalunyasantadria/ 

 Faceebook: Escola Catalunya SAB 

 App: Dinantia  
 
 

15. Entrevistes 
 Per sol·licitar una entrevista amb les mestres cal que les famílies 

concretin data i hora amb la tutora del seu fill a través de l'agenda 
escolar. 
Al llarg del curs es fa com a mínim una entrevista amb la família. Els 
tutors us      aniran convocant en el moment que creguin convenient. 

 Les entrevistes es faran els dilluns (12'30h-13'00h). 
 

16. Menjador 
Per qualsevol tema que faci referència al menjador cal adreçar- se a la 
cuina de 9 a 10h. 
Si algun dia no es poden quedar al menjador per malaltia cal trucar al 
telèfon 933812541 o 661041821 del menjador i comunicar-ho a 

mailto:a8034989@xtec.cat


 

 

l'encarregada. Els nens que dinen a l'escola de manera esporàdica caldrà 
que avisin tant la cuina com la mestra.   
 

17. De les entrades i sortides de persones del centre 
Durant les hores de classe, no es permetrà l'entrada a l'escola de cap 
persona, llevat del personal pertanyent al Departament d'Ensenyament i 
d'aquell altre que hi estigui autoritzat especialment pel director/a.  

 La porta d'accés es tancarà a les 9:05h. i a les 15:05h.  
 Un cop tancada la porta la família haurà d'entrar pel C/ Mare de 

Déu del Carme i pujar al despatx per signar un full de retard. 
 A partir del 3r retard injustificat el mestre tutor trucarà a les 

famílies. 
 Si no hi ha millora respecte la puntualitat, Direcció es posarà en 

contacte  amb la família per informar-la de les mesures correctores 
acordades en les NOFC (Normes d'organització i funcionament de 
centre).. 

 En l’últim cas, quan no hi hagi resposta es convocarà la Comissió de 
Convivència i es posarà en coneixement dels Serveis Socials. 

Les sortides d'alumnes del centre, dins l'horari escolar, solament es faran 
per motius d'urgència i amb el permís del professor-tutor/a i/o del 
director/a. A l'efecte de delimitar responsabilitats, caldrà que l'alumne 
vagi acompanyat d'una persona responsable: pare, mare o tutor/a legal, o 
que aquests hagin signat la corresponen autorització escrita, que restarà 
al centre, en cas que deleguin aquesta responsabilitat en una altra 
persona. 
En cas que s'hagi d'acompanyar un alumne al metge s’avisarà als 
pares/tutors perquè ho facin, si no es troben, ho farà el tutor/a.  
Els tutors controlaran les faltes d'assistència dels alumnes en un full de 
Control.  
En cas de faltes reiterades no justificades s'aplicarà el protocol 
d'absentisme.  
 

18. Horari d'atenció Direcció 
 

 L'horari d'atenció de Direcció és dilluns i dijous de 9'10h a 10h. 

 L'horari d'atenció de Secretaria  és dimarts, dimecres i 
divendres de 9h a 10h 

 


