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NORMES I FUNCIONAMENT DE PRIMÀRIA
Curs 2016 – 2017
> ENTRADES I SORTIDES
• L’horari habitual de l’escola és de 9 a 12.30 h i de 15 a 17 h. Us preguem puntualitat
tant a les hores d’entrada com a les de sortida, per tal de facilitar l’adquisició d’aquest
hàbit a l’alumnat i ajudar al bon funcionament de les classes.
• Els alumnes no poden pujar a l’escola fins a les 8.45 h. Quan arriben, van entrant a
les aules, on els esperen els mestres.
• Si un alumne arriba tard, quan la porta d’acàcies o la de palmeres ja està tancada, ha
d’entrar per la porteria i signar un full de retard.
• A partir de tercer, els alumnes surten sols del centre.
• Els alumnes de Cicle Inicial se’ls ha d’anar a buscar a la porta de sortida. Quan un
alumne l’ha de venir a buscar alguna persona diferent de les autoritzades en cursos
anteriors, s’ha de comunicar al tutor mitjançant l’agenda, indicant el nom i el DNI
d’aquesta persona.
• Quan, per un motiu justificat, un alumne hagi d’entrar o sortir fora de l’horari establert,
s’ha de comunicar al tutor mitjançant una nota a l’agenda datada i signada per la
família. En aquests casos, els alumnes s’han d’anar a buscar a la porteria de
l’escola.
> MATERIAL
• Cal que els alumnes portin sempre el material corresponent a cada matèria i tot allò
que necessitin durant la jornada escolar. Per ajudar els alumnes a responsabilitzarse de les seves coses, demanem a les famílies que no els portin a l’escola el que
s’hagin deixat (esmorzar, llibres, etc.).
• Tant els llibres com el material i la roba (bata, jaquetes, abrics, etc.) han d’anar
marcats amb el nom i el primer cognom dels alumnes. Les jaquetes i les bates, a
més, han de portar una veta prou llarga per poder-les penjar als penjadors.
• L’agenda és per a ús exclusivament escolar. Cal fer-la servir per demanar entrevistes
amb els tutors, justificar absències i retards, avisar els tutors quan els alumnes es
quedin a dinar amb tiquet, quan necessitin una dieta especial, etc.
És important revisar l’agenda cada dia i signar totes les notes, com a comprovant que
s’han rebut.
> BATA, XANDALL I UNIFORME
• Els alumnes han de fer servir una bata còmoda i ampla en tot l’horari escolar,
excepte quan fan educació física. La bata ha de portar el nom i el primer cognom
dels alumnes, i una veta per penjar-la. S’ha de revisar sovint (botons, descosits,
taques, etc.).
• Els dies que els alumnes tenen educació física i a les sortides, han de portar el
xandall de l’escola.
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•

Fins a quart, els alumnes han de venir a l’escola amb l’uniforme. Per adquirir peces
de l’uniforme durant el curs, s’han d’encarregar a la recepció de l’escola, a les 9 h.
Les peces encarregades es lliuraran l’endemà.

> SORTIDES I ACTIVITATS
Totes les sortides i activitats tenen caràcter pedagògic i estan establertes dins les
programacions de cada curs. A principi de curs, els tutors lliuraran el llistat de
sortides i l’autorització corresponent. Per poder fer les sortides és imprescindible
retornar l’autorització signada. Pocs dies abans de cada activitat, es recordarà a
l’agenda. A les sortides no es poden portar diners, envasos de vidre ni càmera de
fotos, mòbil o altres aparells electrònics.
> MEDICAMENTS
• A l’escola només es poden administrar els medicaments que, per motius
excepcionals (i per indicació del pediatre), s’hagin de prendre dins del període de
permanència al centre.
• Si els vostres fills han de prendre algun medicament a l’escola, heu de portar una
recepta o un informe del metge/essa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta (horari i
dosi) i el nom del medicament que ha de prendre. Per mitjà de l’agenda, heu de
sol·licitar i autoritzar el personal del centre educatiu que administri la medicació
prescrita al vostre fill/la vostra filla.
• Qualsevol problema de tipus mèdic dels alumnes (al·lèrgies, etc.) s’ha de notificar als
tutors.
• Si un alumne té febre (+37), no pot estar a l’escola. En aquest cas, es trucarà a la
família perquè el vinguin a buscar.
• Si el nen o la nena té polls o llémenes, no pot estar a l’escola. Cal que les famílies
controlin periòdicament la higiene dels cabells dels seus fills, per evitar possibles
brots de polls i la seva propagació. Cal avisar el tutor quan el nen en tingui.
> ALTRES
• Els alumnes no poden fer servir telèfons mòbils en tot el recinte escolar, ni tampoc
cap aparell electrònic, sense autorització del professorat.
• No es passen encàrrecs a l’alumnat durant la seva permanència a l’escola, excepte
en casos d’emergència.
• Pels aniversaris només es permet portar una llaminadura per a cada company (i no
pas bosses de llaminadures). Des de l’escola no es poden repartir targetes d’invitació
a festes d’aniversari.
• Els alumnes han de portar l’esmorzar en un embolcall ecològic (carmanyoles, fundes
d’entrepà, etc.).
Moltes gràcies!
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