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1.- HORARIS /ENTRADES I SORTIDES 
 

L’horari habitual de curs serà de 9h a 12’30 h. i de 15h a 16’30 hores.  
 

Per la bona convivència i adquisició dels hàbits de treball i responsabilitat es prega la 
màxima puntualitat, tant a l'entrada com a la sortida. 

 
Les portes de l’escola es tancaran a les 9h.10 min. i a les 3h.10 min. 
 

Els nens/es es recolliran puntualment a les 12,30 min. del migdia i a les 16' 30 min. de 
la tarda. 
 

2.- QUE HAN DE PORTAR A L'ESCOLA 

 

    -    L’esmorzar en un bock and roll  o  carmanyola (amb el nom posat) 

 
- Coixí PETIT  

 

- Bates: Els nens/es han de portar bata fins a 2n. de primària marcada amb el 
nom i amb una veta per poder-la penjar. Tots els cursos han de portar una bata 

diferent per a fer tallers de plàstica. 
 

- Educació física:  

 
-    Els nens i nenes de Cicle Inicial i Mitjà cal que portin xandall, vambes i un 

 necesser amb estris de neteja personal (samarreta de recanvi, tovallola) 
 

           -      Els alumnes de tercer de primària per fer piscina (d’octubre a maig) cal que                  

                  portin: 

- Una bossa amb tovallola o barnús, roba interior recanvi, xancletes i gorro 
de piscina. Les ulleres de piscina és opcional. 

- S’ha d’anar amb el banyador posat de casa. 
-  

- Els nens i nenes de Cicle Superior cal que portin xandall, vambes, un necesser 
amb estris per la dutxa i roba de recanvi. 

 

- Xandalls: Si voleu adquirir el xandall de l’escola us heu de posar en contacte 
amb l'AFA de l’escola. 

 

 

3.- MATERIAL ESCOLAR   
 

A l’escola, tot el material escolar  és d’ús comú. Per poder disposar d’aquest material 
comú, s’ha establert una quota que haureu de fer efectiva a  través de l’aplicació TPV. 

Aquesta quota única inclourà, a més del material, les fotocòpies i les sortides escolars. 
 
A Cicle Mitjà i Cicle Superior l’escola facilitarà l’ estoig complet i la carpeta 

classificadora, a tots els nens/es a principi de curs. 
 

Es facilitarà una agenda pels nens/es de Cicle Mitjà i Cicle Superior. Cal utilitzar-la amb 
regularitat com a via de comunicació escola-famílies.    
 

L’alumnat de Cicle Inicial s'iniciaran en l'ús de l'agenda a través de la llibreta viatgera. 
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4.- SORTIDES I COLÒNIES 
 

A principi de curs es demanarà una autorització única, vàlida per assistir a totes les 
sortides programades.  
 

Les sortides formen part de l’activitat acadèmica, per això és recomanable l’assistència 
de tots els/les alumnes. 

 
Les colònies escolars es realitzen a finals de cicle (P5-2n.4t.6è.) 
 

5.- COMUNICACIÓ FAMÍLIA -ESCOLA 
 

A partir del mes d’octubre, hi haurà una hora setmanal per entrevistes entre famílies i 

mestres i/o especialistes (al setembre us facilitarem l’horari) 
 

A l’octubre hi haurà una  reunió de nivell per explicar el funcionament, organització de 

la classe i els objectius a assolir. 
 

Es facilitaran tres informes  de curs. 
 

Creiem que és molt important l’assistència a aquestes trobades que faciliten molt la 

comunicació família -escola. 
 

6.- ESMORZARS I CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS 
 
L’alumnat portarà l'esmorzar en una carmanyola o un bock and roll. 

Recomanem que portin preferentment entrepans i eviteu pastes empaquetades.  
 

L'escola només repartirà invitacions particulars de festes d'aniversaris, si són per a tot 
l’alumnat de la classe. 
 

7.- SANITAT 
 

Per tal de disminuir raonablement el risc de contagi dins l’escola, els metges aconsellen 

que  els alumnes no assisteixin a l'escola si pateixen qualsevol malaltia contagiosa. 
 

Medicaments. Si és necessari donar algun medicament a l’escola cal que vagi  marcat 
amb el nom del nen/a i adjuntar-lo amb l’autorització, la recepta del metge , la dosi 

corresponent i l’hora en que se l’ha de prendre. Tot i així, us recomanem que procureu 
donar els medicaments a casa. 
 

En cas que el nen/a  es posi malalt i no pugui venir a l’escola, s’ha de trucar al col·legi.  
Tel. 93.579.53.15   
 

En cas que el nen/a es posi malalt a l’escola, s’avisarà a la família i aquesta l’haurà de 
venir a buscar. 
 

En cas d’accident, i si no es localitza a la família, s’avisarà a una ambulància i se’l 

traslladarà a un centre mèdic. 
 
Si el nen/a arriba tard o no assisteixi a l’escola cal que porti un justificant. 


