NORMATIVA PRIMÀRIA
ASSISTÈNCIA
* S’ha de notificar al centre si un alumne/a no assisteix a l’escola, a primera hora del
matí, per telèfon o via e-mail a recepció o al tutor/a.
LA CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA
* L’escola és una comunitat de convivència humana,
que té per objectiu
l’educació integral de l’alumnat en el marc del Caràcter Propi del nostre centre,
que és acceptat i compartit per tots/es els que la formen.
* Valorem més l’estímul que la sanció, volem educar el sentit d’autodisciplina , entès
com una exigència que cadascú s’ha d’imposar, basada en conviccions personals
arrelades i no pas en la por al càstig.
* L’establiment d’unes pautes de convivència ha de garantir punts tan importants
com:
 Un clima de serenor i de respecte mutu que promogui una
convivència harmònica entre tots els que intervenen en el procés
educatiu.
 Un ambient de treball i d’exigència per part de tothom, que potenciï
el procés d’aprenentatge i consolidi la confiança en la tasca que
realitza l’escola.
 L’exercici i el compliment dels drets i deures de cadascú, marcats per
la legislació vigent i pel Reglament de Règim Interior del Centre.
* Us recordem que només l’escola està autoritzada a publicar imatges de l’alumnat.
Per tant, no podeu fer ús d’aquestes imatges (WhatsApp, Xarxes socials,...) sense la
corresponent autorització de les famílies i sota la vostra responsabilitat.
ENTRADES I SORTIDES
L’alumnat entrarà i sortirà de l’escola per la porta del C/Joan Duch.
* Les portes del col·legi s’obren 10 minuts abans de l’hora d’entrada i 5 minuts
abans de l’hora de sortida.
* Les classes comencen a les 9 h i a les 15 h. en punt. L’alumnat ha de ser molt
puntual.
* Els nens/nenes de Cicle Superior, que surten sols de l’escola, ho faran a partir de
les 13 h. i 17 h. A Cicle Mitjà i Superior caldrà autorització escrita de les famílies per
marxar sols del col·legi o amb el germà/na més gran.
VESTUARI ESCOLAR
Parvulari:
Primària:

Esportives i equipament esportiu de l’escola (model d’Infantil)
Esportives i equipament esportiu de l’escola (model de Primària)

* El vestuari ha d’estar marcat amb el nom.
* Els dies d’Educació Física, l’alumnat portarà l’equipament de l’escola.
*L’alumnat de Cicle Mitjà portarà una tovallola petita per a la seva higiene en
acabar les sessions d’Educació Física.
* L’alumnat de Cicle Superior portarà una tovalloleta, desodorant i samarreta de
recanvi per a la seva higiene en acabar les sessions d’Educació Física.
* Les bates, jaquetes, etc. han de dur una tira cosida per poder-les penjar amb
comoditat.
* L’alumnat ha d’assistir a l’escola vestit amb roba còmoda.
SORTIDES
* Cal portar l’autorització signada amb antelació ( en cas contrari, el nen/a no
podrà realitzar la sortida)
* Es obligatori portar el xandall de l’escola a les sortides de fora de l’escola. Es
parlarà amb les famílies si no es compleix aquesta norma.
* No es portaran diners ni llaminadures.
LA CLASSE
* Joguines: Les famílies han de vetllar per tal que l’alumnat no porti joguines a
l’escola. L’escola no es responsabilitzarà de pèrdues, trencament o desaparició en
cas d’incompliment de la norma.
* Aniversaris: Pels aniversaris només es podrà dur un caramel de pal. No repartirem
invitacions de festes d’aniversari. No es facilitaran adreces ni telèfons d’alumnes.
* Respecte: Caldrà vetllar pel respecte al professorat, personal no docent,
companys/es… Es realitzaran xerrades amb les famílies i es prendran les mesures
oportunes en cas de no complir les normes.
* Malaltia: No es pot assistir a la classe en cas de malaltia (febre, estat contagiós,
polls…) S’avisarà al pare/mare o tutor en primer lloc sempre que hi hagi algun
problema de salut o accident.
L’escola no administrarà medicaments. Per l’alumnat que es quedi a menjador,
s’omplirà una autorització d’administració del medicament a prendre. Si és
antibiòtic s’adjuntarà la recepta del metge. Només es podrà administrar
paracetamol, sota autorització de la família, en cassos en que,
avisada la família per recollir l’alumne/a, aquest/a superi el 38º de temperatura
mentre el/la venen a recollir.
* Llibres socialitzats: Cal mantenir en bon estat els llibres socialitzats. Els llibres
malmesos per l’ús poc adequat per part d’un alumne hauran de ser reposats per la
família.
* Carpetes i agendes: han de mantenir el seu aspecte original (sense enganxines, ni
fotos, ....)
* Mòbils i altres aparells electrònics: En cas de portar mòbil es guardarà
desconnectat a la motxilla durant la jornada escolar i no se’n podrà fer ús. Si sona

un mòbil en hora de classe, la tutora el recollirà i el tornarà a la família. L’escola no
se’n fa responsable en cas de pèrdua o desaparició.
* Material informàtica: Cal respectar i fer un bon ús dels ordinadors, tauletes,
auriculars,... de l’escola. Qualsevol incidència es comunicarà a les famílies i es
prendran les mesures corresponents.
* Esmorzar: Us recomanem l’ús d’embolcalls reutilitzables. Us recordem que el
divendres és el dia de la fruita a l’escola.
ÚS DE L’AGENDA ESCOLAR
* L’agenda és una eina de planificació del treball escolar, i alhora un mitjà de
comunicació entre la família i l’escola.
* L’agenda és obligatòria per a tots els/les alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior. En
tot moment ha d’estar a l’abast de la família i del professorat per tal de facilitar les
comunicacions, per això convé que l’agenda faci diàriament el viatge escola-casa
d’anada i tornada.
* Per respecte a tothom, les pàgines de l’agenda han de presentar un aspecte
digne.
* En cas de pèrdua de l’agenda, l’alumne/a haurà de proveir-se’n d’una de nova.
MENJADOR
* L’alumnat que es queda a dinar ha de dur la bata i necesser (raspall de dents i
dentífric) la resta dels membres de la Comunitat Educativa.
* La porteria del carrer Major de Sant Pere estarà tancada de 13 a 14:45 h. Telèfon
d’urgències en aquest horari: 93.785.14.31.

