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EXTRACTE DE LA NORMATIVA DEL CENTRE
Hem cregut oportú adjuntar aquest conjunt de normes de funcionament de la nostra
escola perquè en tingueu coneixement i amb la seguretat que també contribuireu a què
se segueixin. És molt important que ho llegiu!

1- Entrades a l’Escola:
1.1 Organització general de les entrades i sortides:
 A la porta de l’escola hi ha una persona encarregada d’obrir la porta gran a ¾ de 9h, a
la 1h, a ¾ de 3h i a les 5h, per vigilar les entrades i sortides.
 Hi ha un mestre de primària encarregat de vigilar el pati a ¾ de 9 del matí i a ¾ de 3
de la tarda seran els monitors de menjador.
 Durant les hores d’entrada i sortida, no es pot jugar als patis ni amb pilota ni amb
baldufes ni saquis, ja que és perillós. En cas d’incompliment, es recollirà el material.
 Perquè els alumnes de Primària puguin marxar sols de l’escola és imprescindible que
els pares hagin signat l’autorització pertinent.
 L’obertura de la porta del carrer Sant Carles és la següent: de ¾ de 8 a ¾ de 9, de ¼ de
4 a 4 i de 6 a 7.
 NOVETAT: els alumnes de Primària poden pujar tranquil·lament a les aules quan soni
la música (8:55 i 14:55). Així poden posar-se a punt per començar a les 9.

1.2. Organització de les entrades i sortides en cas de pluja:






Educació Infantil: tant l’entrada com la sortida es podrà fer pel C/ Sant Carles.
Cicle Inicial: s’esperaran al vestíbul d’entrada.
Cicle Mitjà i Mowglis: s’esperaran als altres dos vestíbuls.
A ¾ de 9 i a ¾ de 3 els nens/es podran pujar a les classes.
L’entrada a l’escola, si plou, serà per l’escala habitual.

2- Sortides escolars
És molt important ajustar-se als horaris de les sortides i ser puntual per respecte a les altres
famílies.
2.1. Material:
I.
II.
III.
IV.

Els nens/es han de portar carmanyola amb el dinar (no entrepans),
aigua i tovalló de roba.
En el cas que es necessiti material específic, s’informarà en el
comunicat de la sortida.
Si un nen o nena es deixa el dinar, entre tots el convidarem.
És molt important ser responsable i portar el material de treball
demanat, en tot cas l’alumne tindrà la responsabilitat de fer la feina
tal i com la fan els altres.
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3- Vestuari escolar


Bata:
o Novetat: els alumnes de l’escola només portaran bata quan facin activitats
que impliquin un risc per embrutar-se (pintura, fang...). La resta dels dies no
portaran bata.
o Caldrà que tots els alumnes tinguin una bata a l’escola per utilitzar-la quan
sigui necessari. Ha d’anar degudament marcada amb el nom. Aquesta bata
anirà a casa per rentar-se quan sigui necessari (mínim un cop per trimestre).
 Xandall: el xandall de l’escola és obligatori a Primària.
o Tot ha d’anar degudament marcat (equipament complert) i els pantalons
llargs i jaqueta han de portar veta.
o El primer dia d’E. Física es fa una revisió de la roba marcada.
o Hi ha disposició dels alumnes d’infantil de la samarreta de l’escola (no és
obligatori).
o Durant aquest curs podran conviure els dos models (antic i nou)
d’equipament esportiu.
 Bosses d’esmorzar:
o Educació Infantil: els nens/es porten una bossa de roba amb l’esmorzar, el
got i un tovalló de roba.
o Cicle Inicial i Cicle Mitjà: porten una bossa amb l’esmorzar (carmanyola,
roller...). Aquesta bossa o motxilla anirà cada dia cap a casa.
 Tovallons i/o pitets per menjador: els Follets han de portar un pitet. Esquirols i
Pinotxos un tovalló amb velcro. Per a una millor higiene cada dia es retornarà a
casa. Als alumnes de primària se’ls proporciona un tovalló de paper.
Tot el material que es trobi perdut, es deixa a secretaria i la secretària en fa el control.
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4- Malalties, accidents, xarops i medicaments:
o

o

o
o
o
o
o

Els mestres NO donaran cap medicació. Solament en cas que els alumnes es quedin al
menjador i durant les sortides escolars. Els pares han de firmar una autorització
conforme es pot administrar el medicament al nen/a. Cal indicar el nom i la dosi a la
capsa. (Autorització disponible a secretaria o a la web).
A la Llar d’Infants, per poder administrar el medicament, cal portar la recepta del
metge. Cal indicar el nom i la dosi a la capsa del medicament. (Autorització disponible
a secretaria o a la web)
FEBRE: en cas de febre, s’avisa a casa que el vinguin a buscar.
ACCIDENT: en cas d’accident es trucarà a casa. En cas que no pugueu venir, s’avisarà
una ambulància o un taxi per portar-lo a urgències de l’hospital.
PARÀSITS CAPIL·LARS : en cas de polls, s’avisarà a casa que facin el tractament adequat
i s’informarà a tota la classe.
CONJUNTIVITIS: s’avisarà a casa que el vinguin a buscar.
VARICEL·LA: es recomana que es quedin a casa cinc dies o fins que les crostes estiguin
seques.
Tal i com marca el protocol sobre les malalties, els nens s’han de quedar a casa fins
que no hagin superat 24 hores sense febre.

5- Protocol d’actuació en cas d’accidents:
1. Observació ocular per part del mestre i/o personal responsable per valorar la
importància i gravetat de l’accident o de la lesió. S’aplicaran les mesures pertinents.
Davant de dubtes, sempre es seguirà el punt següent.
2. Si amb les cures pertinents n’hi ha prou, o no requereixen d’urgència extrema, es
comunicarà a la família quan el vinguin a recollir.
3. Quan la lesió no és tant lleu, es comunicarà a la família per tal que el vinguin a buscar
per portar-lo al Centre Mèdic. En cas que la família no el pugui acompanyar, l’Escola
agafarà un taxi i l’acompanyarà a l’hospital.
4. Si l’accident és més greu, trucarem directament a l’ambulància i es comunicarà a la
família tant aviat com es pugui. S’acompanyarà a l’alumne/a en tot moment fins que
arribi algun membre de la família.
5. Es farà una autorització genèrica a l’inici de curs.
6. Es portarà un registre d’incidències a secretaria.
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6- Aniversaris:
o
o

Només es permet portar UNA llaminadura (no una bossa) i/o una galeta per nen.
Demanem que sigui quelcom comestible.
No es poden portar ni xiclets ni llaminadures amb pal.

7- La pròpia imatge:
L’Escola creu que els alumnes han d’assistir al centre amb una imatge externa adequada al lloc
i a l’edat. Per tant, no es podrà:






Portar collarets, braçalets i anells. Així evitarem possibles accidents i pèrdues.
Exhibir tatuatges, calcomanies ni les mans/ungles pintades. Creiem que és més
higiènic.
Portar els pantalons estripats ni caiguts, cal portar la roba i bata neta.
Dur el cabell llarg sense recollir, ni serrells que dificultin el treball escolar.
Menjar xiclets.

8- Altres normatives:
o
o
o

o

Els alumnes de Cicle Superior s’han de dutxar després de la sessió d’Educació Física.
Aquesta norma també s’aplica durant el 3r trimestre per als alumnes de 4t.
Els alumnes han de tenir cura de no deixar-se res a les classes.
Si els pares porteu alguna cosa, que s’ha oblidat, per als vostres fills (flauta,
esmorzar...), hi haurà un lloc per deixar-ho a l’entrada de l’escola; però ha d’anar
marcat amb el nom.
Els cotxets d’Educació Infantil s’hauran de deixar en el lloc indicat i degudament
plegats.
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MILLOREM LA CONVIVÈNCIA
a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.
Exemples:
Falta de puntualitat.

-

Mesures correctores (per ordre d’aplicació):
Fer una reflexió oral en el moment oportú (sempre entrarà a l’aula).
A Educació Infantil els nens/es que arribin tard seuran en una cadira fins que es canviï
d’activitat.
A CI i CM s’esperarà a fora fins que el mestre el deixi entrar, per no destorbar
l’activitat que s’estigui fent. A CS, en cas de reincidència, es quedarà de 5 a 6.
Quan s’acumulin 3 retards en el mateix mes, es comunicarà a les famílies.
En cas de reincidència, es farà una carta des de direcció.
b) Els actes d'incorrecció, desconsideració i/o injúries amb els altres membres de la
comunitat escolar (alumnes, mestres i d’altre personal de l’escola)
Exemples:
Faltes de respecte:
- Agressions físiques i verbals als companys.
- Aïllar o apartar a companys.
- Desconsideracions i/o insults als adults.
- Dir mentides.
- Males paraules.
Mesures correctores (per ordre d’aplicació):

-

Els mestres hauran de valorar en cada cas si la falta és lleu, greu o molt greu.
Lleu:
- Reflexió oral i anar al Racó de les Paus.
Greu:
- Reflexió oral i reflexió escrita (Ara cal reflexionar-hi....) en temps d’esbarjo.
- A Educació Infantil cal comunicar-ho verbalment als pares quan els vinguin a buscar.
Molt greu:
- Reflexió oral i reflexió escrita (Ara cal reflexionar-hi....) en temps d’esbarjo.
- Notificació a les famílies.
- Realització de tasques educadores per a l'alumna en horari no lectiu (5 a 6)
- Suspensió del dret d'assistència a determinades classes, sortides, etc.
Quan s’arribi a les 3 sancions lleus es passa a aplicar el nivell greu i així
successivament.

-
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c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats de la
classe i del centre.
Exemples:
Molestar a classe (cantar, xiular, fer soroll, etc.)
Seure malament.
Jugar en espais i moments inadequats (pilota, patinet...)

-

Mesures correctores (per ordre d’aplicació):
Amonestació oral
Accions correctores pròpies de la falta (treure la cadira, requisar al material...)
Després de 3 avisos:
Privació del temps d’esbarjo i reflexió per escrit (Ara cal reflexionar-hi....)
Després d’acumular 3 sancions:
Realització de tasques educadores en horari no lectiu (5 a 6).

d) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del
material d'aquest o del de la comunitat escolar.
Exemples:
Fer malbé el material propi i de l’aula o del centre.

-

Mesures correctores (per ordre d’aplicació):
Fer una reflexió oral
Privació del temps d’esbarjo i reflexió per escrit (Ara cal reflexionar-hi....)
Realització de tasques educadores i per a la comunitat en horari lectiu (si s’escau)
Reparació econòmica dels danys causats al centre amb els seus propis recursos (i no
dels pares).

e) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat
escolar.
Exemples:
Males actituds durant les sortides (pel carrer, les explicacions...)
No respectar el silenci a l’escola i les escales

-

Mesures correctores (per ordre d’aplicació):
Fer una reflexió oral
Privació del temps d’esbarjo i reflexió per escrit (Ara cal reflexionar-hi....)
En el cas de reincidència en les sortides es valorarà la possibilitat de que l’alumne es
quedi a l’escola en properes activitats.

f) Incompliment de les obligacions que fan referència a les tasques escolars (llibres,
deures...)

Extracte
NORMATIVA DE FUNCIONAMENT INTERN i DE COMPORTAMENT PER A UNA MILLOR ONVIVÈNCIA.
CURS 2017-18

Exemples:
Deixar-se els deures, llibres...

-

Mesures correctores (per ordre d’aplicació):
Fer una reflexió oral
Privació del temps d’esbarjo i reflexió per escrit (Ara cal reflexionar-hi....)
Quan hi hagi 3 faltes en el mateix trimestre, realitzar tasques educadores en horari no
lectiu (5 a 6).

g) Incompliment de les obligacions que fan referència a la vestimenta escolar (bates i
xandalls).
Exemples:
Bates i xandalls a Educació Física.

-

Mesures correctores (per ordre d’aplicació):
Fer una reflexió oral
Bata: Privació del temps d’esbarjo per esmorzar
Xandall: a la tercera falta, no farà la sessió d’educació física i farà una reflexió per
escrit.

h) Presentar una pròpia imatge no adequada als criteris del centre (Veure annex 2)
Exemples:
Portar collarets, braçalets i anells. Així evitarem possibles accidents i pèrdues.
Exhibir tatuatges, calcomanies ni les mans/ungles pintades. Creiem que és més
higiènic.
Menjar xiclets.
Portar els pantalons estripats ni caiguts, cal portar la roba i bata neta.
Dur el cabell llarg sense recollir, ni serrells que dificultin el treball escolar.

-

Mesures correctores (per ordre d’aplicació):
Fer una reflexió oral
Corregir (si és possible) de manera immediata
Comunicació a les famílies.

