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1. NORMES DE FUNCIONAMENT
Per tal d'aconseguir els objectius esmentats i crear un
ambient que afavoreixi l'aprenentatge i la convivència, l'escola
marca una normativa de funcionament que fa referència als
àmbits d'escola, d’aula i de treball.

a) Normativa general d’escola:

1. Ser puntual a l'hora de fer qualsevol activitat escolar. Tant les
absències com els retards seran reflectits a les observacions
dels informes.
2. Desplaçar-se per dins de l'edifici escolar correctament, sense
córrer ni cridar.
3. Demanar permís abans d'entrar en un recinte.
4. Contribuir al manteniment net i polit de l’escola: passadissos,
aules, lavabos, espais, menjador,...
5. Adoptar postures correctes en tot moment i presentar un
aspecte polit.
6. Evitar sortir de l'aula sense necessitat.
7. És necessari esmorzar a casa abans d’entrar a l’escola i portar
un esmorzar adient per l’hora del pati.
8. Està prohibit portar a l’escola qualsevol recipient de vidre
(sucs, colònies, desodorants, ...).

2

9. Es respectarà la distribució dels espais d'esbarjo i s'hi
mantindrà una actitud respectuosa i de companyonia. Com a
norma de seguretat està prohibit penjar-se a les porteries i
cistelles de bàsquet dels patis.
10. Està prohibit jugar a pilota als patis a les hores d’entrar i
sortir a l’escola per evitar possibles accidents.
11. Mostrar-se respectuós en el tracte amb els altres tant a
nivell verbal com d'actituds.
12. Participar positivament i activament en les celebracions de
l’escola.

b) Normativa general del Parvulari:

IMPORTANT
Entrades i sortides
A les 9h. i a les 15h.
Els acompanyants dels alumnes deixareu als nens/es a la porta
on hi haurà personal del Centre que els vigilarà fins al moment
d’entrar a les aules.
En cas de pluja els alumnes entraran a l’aula de psicomotricitat.

A les sortides (13h. i 17h.) els acompanyants dels alumnes els
podreu esperar al pati, a la zona reservada per a les famílies.
En cas de pluja els alumnes de P5 sortiran per la porta de porteria.
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1. Els acompanyants dels alumnes no heu d’entrar a les zones
reservades pels nens/es. Els avisos, per escrit, podeu lliurarlos a l’infant. ( recordeu que també us podeu comunicar
utilitzant la Plataforma ).
2. Si es dóna el cas que algun alumne ha de sortir abans d’hora
del centre, la família ho justificarà prèviament al tutor/a del
curs. Així mateix, posareu al nostre coneixement si el nen/a és
recollit per una altra persona diferent a la que habitualment el
ve a buscar.
3. Les faltes d’assistència han de ser comunicades. Si es dóna el
cas que l’alumne pateix una malaltia contagiosa, ha de
presentar l’alta mèdica en incorporar-se a les classes.
4. Us demanem que estigueu molt atents a les infeccions que
sovint agafen els nens/es com: conjuntivitis, paràsits, diarrees
fortes... i us abstingueu de portar-los a l’escola en un temps
prudencial.
Cal ser conscients que el nen/a es troba en una col·lectivitat i
que el seu estat de salut pot repercutir molts cops en la salut
dels altres.
Recomanem que reviseu periòdicament el cap dels vostres
fills/es, i en cas de trobar-hi polls o llémenes que l’alumne/a
no torni a l’escola fins haver-los eliminat completament.

5. Només administrarem medicaments si venen acompanyats de
la notificació necessària.
6. En el cas que el nen/a necessiti una dieta especial cal que ho
notifiqui fent-ho arribar a la bústia dels tiquets.
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7. Els desplaçaments, les visites culturals, excursions o colònies,
les considerem activitats escolars i per això recomanem
l’assistència de tot l’alumnat.

8. L’escola no es fa responsable dels objectes i joguines que no
es demanin específicament.
9. Les bates, abrics, bufandes, bosses d’esmorzar i altres peces
personals han d’anar degudament marcades. Tant les jaquetes
com els abrics han de portar una cinta a la part posterior del
coll per a poder ser penjades.

10. Els nens/es que es queden al menjador s’han d’endur els
dimecres la bata a casa per rentar-la i tornar-la neta els
dijous.
11. Per un millor rendiment escolar és convenient que els alumnes
no vinguin en dejú a l’escola. Si han de portar esmorzar els
recomanem que no portin pastes envasades ni aliments líquids.
RECORDEU QUE EL DIMARTS ÉS EL DIA DE LA FRUITA.
12. Dos cops al curs les famílies rebran l’informe de les
avaluacions via email.
13. Sigueu puntuals en portar i en recollir els nens/es,
s’acostumen a l’ordre i no trenquen els ritme dels altres
companys/es. Davant les impuntualitats a les 9h. i les 15h. els
nens/es que arribin tard restaran una estona a la porteria.
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2. Uniforme i Xandall
Uniforme
És obligatori l’ús de l’uniforme per a tots els alumnes. Els alumnes
de P3 portaran tots els dies xandall.

Uniforme antic:
Nenes: Faldilla de quadrets, brusa o polo blanc, jaqueta o
qualsevol altra peça d’abric blau marí, bata de ratlles blaves o
vermelles.

Nens: Pantalons grisos, camisa o polo blanc, mitjons blanc o blau
marí, jaqueta o qualsevol altra peça d’abric blau marí, bata de
ratlles blaves o vermelles.

Uniforme nou:
Nenes: Faldilla o pantalons grisos, polo blanc, jaqueta de punt i
bata de la fundació; mitjons i leotards grisos, abric blau marí i
complements blanc o blau marí.

Nens: Pantalons grisos, polo blanc, jaqueta de punt i bata de la
fundació; mitjons grisos, abric blau marí i complements blanc o
blau marí.
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El calçat consta de sabates negres o blau marí (no botes).
L’ús de la bata serà obligatori (exceptuant els primers i els
últims quinze dies de curs).
L'uniforme de psicomotricitat serà obligatori i consta de:
xandall, samarreta i pantalons curts de la fundació; cal portar
“calçat esportiu” blanc amb velcro.
Cal recordar que els nens/es han de venir a l’escola perfectament
uniformats, nets i polits.

Xandall
P3 A Dimarts i dijous
P3 B Dilluns i dijous
P4 A Dilluns i divendres
P4 B Dilluns i dimecres
P5 A Dilluns i dimecres
P5 B Dilluns i dijous
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3. CALENDARI ESCOLAR
Aquest curs 2018- 2019 l’escola s’inicia el dimecres 12 de
setembre i finalitza el divendres 21 de juny.

Dies en horari matinal:

▪ 21 de desembre 2018 de 9 del matí a 1 del migdia.
▪ 21 de juny de 2019 de 9 del matí a 1 del migdia.

Vacances i dies festius:

Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019
(ambdós inclosos).

Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril de 2019 (ambdós
inclosos).

Festes locals:
▪ 11 d’octubre de 2018
▪ 10 de juny de 2019
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Festes de lliure disposició:
▪ 2 de novembre de 2018
▪ 7 de desembre de 2018
▪ 04 de març de 2019

Jornada intensiva: 17 al 20 de juny de 2019, de 9 del matí a 2
de la tarda.

4. HORARI ESCOLAR
Matí de 9 del matí a 1 del migdia i tarda de 3 a 5.

S’obriran les portes entre 8 i 10 minuts abans.

En aquest horaris es realitzaran 25 hores curriculars i 5
hores complementàries.

A partir de les 5 de la tarda, l’escola i l’AMPA organitzen
algunes activitats, anomenades activitats extraescolars.
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5. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Les activitats complementàries són organitzades per iniciativa
del Centre escolar, a part dels ensenyaments curriculars
finançats pel fons públic.
Per aquest motiu, les activitats complementàries han de ser
finançades amb l’aportació dels pares dels alumnes. Això sí,
formen part del Projecte Educatiu de Centre que les famílies heu
demanat en el moment de sol·licitar plaça per al vostre fill o filla.
Encara que aquestes activitats complementàries no tinguin
caràcter obligatori donem per suposat, a l’escollir la nostra
escola, que són per tot l’alumnat i valorades amb els mateixos
criteris d’avaluació que tenen les curriculars.

Les activitats complementàries aprovades pel Consell Escolar i
autoritzades per l’Administració són les següents per a Educació
Infantil:
P3

P4 i P5

Expressió musical

*Natació

Llengua anglesa

Expressió musical

Psicomotricitat

Llengua anglesa

Expressió oral

Psicomotricitat
Creativitat
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*Natació

El dilluns a la tarda és el dia i hora de piscina. Els nens/es
que dinin a casa hauran d’estar a les 15h. en punt al Complex
Esportiu, amb el xandall de l’escola i el banyador posat. De
l’escola sortiran els nens/es que es queden al menjador
acompanyats pels mestres.
Els nens/es que no puguin realitzar l’activitat de piscina cal que
ho justifiquin amb un certificat mèdic, ja que és una activitat
escolar.
Tot el material de piscina ha d’anar degudament marcat amb el
nom i cognoms, també la roba que portin posada de casa.
És convenient que les nenes portin el cabell recollit, així els serà
més fàcil posar-se el gorro.
Al final de cada trimestre les famílies podran assistir a una
sessió de natació oberta.
MATERIAL DE PISCINA
- Una bossa o motxilla sense rodes.
- Un barnús.
- Un banyador.
- Un casquet de bany amb el nom posat al davant
- Unes xancletes de bany.
- Una pinta o raspall.
- Una bossa per a la roba mullada.
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- Un gorro de llana.
- Unes calces o calçotets.

HORARI

P5-A i P5-B

Dilluns de ¼ de 4 a les 4 de la tarda.

1r quadrimestre (1 d’octubre al 28 de gener).

P4-A i P4-B

Dilluns de ¼ de 4 a les 4 de la tarda.

2n quadrimestre (4 de febrer al 3 de juny).

6. ACTIVITATS ESCOLARS
Les diferents activitats que realitzarem a l’escola seran les
següents:
1r. trimestre: setembre- desembre
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reunió de pares inici de curs.
Celebració de la Mercè a l’escola.
Festes de tardor.
La Castanyada.
Nadal en família.
Cantada de nadales.
Visita del patge Shelin.
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▪ Caga Tió.
▪ Xocolatada de Nadal.
2n.trimestre: gener – segona setmana d’abril.
▪
▪
▪
▪

Portar una joguina a l’escola.
Dijous gras.
Carnestoltes.
La Vella quaresma.

3r. trimestre: abril-juny
▪
▪
▪
▪
▪

La Pasqua.
Setmana de les lletres (Sant Jordi).
Festival
Colònies de P5.
Comiat de P5.

7.VISITES CULTURALS, EXCURSIONS i
COLÒNIES
1r trimestre:
• Sortida de cicle: Castanyada a Can Montcau (La Roca del
Vallès) 23 d’octubre de 2018
2n trimestre:
Sortides relacionades amb el projecte.
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3r trimestre:
•
•
•
•

Fundació Alícia (P3) : 17 de maig de 2019
Fundació Alícia (P5): 3 de maig de 2019
Fundació Alícia (P4): 24 de maig de 2019
Colònies a Cabrera de Mar ( P5 ): 22 al 24 de maig de 2019

8. EL PROFESSORAT

TUTORS/ES:

Horari d'entrevistes:

P3-A Manu

divendres de 4 a 5 de la tarda.

P3-B Jordi

dijous de 4 a 5 de la tarda.

P4-A Carola

divendres de 3 a 4 de la tarda.

P4-B Anna

dijous de 9 a 10 del matí.

P5-A Alba

dijous de 3 a 4 de la tarda.

P5-B Mònica

dijous de 3 a 4 de la tarda

MESTRES DE CICLE:

Horari d'entrevistes:

. Arantxa Cifuentes

divendres de 9 a 10 del matí.

. Anna Juan

dilluns de 4 a 5 de la tarda.

. Nuria González

dilluns de 10 a 11 del matí.

. Dèbora López

dimecres de 3 a 4 de la tarda.
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. Marta Palet

dimarts de 12 a 1 del matí.

. Ester Castellón

dilluns de 4 a 5 de la tarda.

9. CRITERIS D'AVALUACIÓ

L’aprenentatge a Educació Infantil és global i treballem per
capacitats:
• Conviure i habitar el món.
• Ser i actuar de forma autònoma.
• Pensar i comunicar (introduint un projecte).
• Descobrir i tenir iniciativa.
L’avaluació continua està basada en l’observació i en el procés
d’aprenentatge.

10. ENTREGA D'INFORMES
A partir d’aquest curs escolar els informes s’enviaran a les
famílies via email.

1r informe: 8 de febrer de 2019.
2n informe: 20 de juny de 2019.
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11. SERVEIS ESCOLARS
- Servei de Menjador
A l’escola no tenim cuina pròpia però el menú és equilibrat.
S’elabora a l’ escola “Pare Manyanet” del carrer Entença.
Els monitors/es són els que tenen cura d’aquest espai de temps
que inclou tant el temps de menjador com el de pati on
organitzen diferents activitats.
Funcionament:
- Alumnes que es queden al menjador durant tot el
curs: es passarà la quota mensual via domiciliació
bancària com hem fet cada any.
- Alumnes que es queden al menjador dies esporàdics:
Els tiquets s’hauran de comprar al SERVICAIXA. A
continuació adjuntem les instruccions.

Al SERVICAIXA tindreu l’opció de comprar un tiquet o un
talonari de 5 o 10 tiquets. Un cop tingueu els comprovants de
compra (el SERVICAIXA en treu dos), els heu de portar a
l’escola on es canviaran pels tiquets.
Els tiquets consten de dues parts que haureu d’omplir amb la
data, el nom del nen i el curs.
Una part l’haureu d’entregar a la porteria i l’altra el nen/a l’haurà
d’ensenyar al tutor/a i entregar al monitor del menjador.
Preu

Codi

1 tiquet

10€

0241102

5 tiquets

50€

0241114

10 tiquets

100€

0241126
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Passos per treure el tiquet al ServiCaixa:

Introduir la targeta.
Clicar Icones:
1. Pagaments
2. Sense codi de barres
3. Col·legis i matrícules
4. Amb el codi d’entitat
5. Introduir codi d’entitat
6. Introduir informació que demana la pantalla
a) Un cop s’hagi fet l’operació, s’imprimiran dos
rebuts que s’hauran de presentar al col·legi.
b) “La Caixa” no cobra comissió encara que la targeta
no sigui de la seva entitat.
- Servei de SAM i SAT
L’escola ofereix els serveis d’acollida en el següent horari:
SAM: de 7:30 a 9:00 del matí.
SAT: de 5:00 a 6:00 de la tarda
Aquest servei serà gestionat per l’empresa Kith. L’activitat es
portarà a terme en anglès i l’escola proporcionarà esmorzar
(SAM) i berenar (SAT) pels nens i nenes que gaudeixin d’aquest
servei.

El full d’inscripció el podeu recollir a l’escola i donar-lo a les
monitores el dia d’inici del servei d’acollida.
Els serveis es realitzaran si hi ha un mínim de 5 alumnes.
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-

Servei de migdia

Alumnes que tenen germans a Infantil i/o a Primària.

Els germans dels alumnes d’ESO que esperen a l’hora del migdia
als seus germans grans, hauran de fer-ho al pati i sota la
responsabilitat d’un monitor encarregat dels alumnes del
menjador. Aquest servei tindrà un cost de mitja hora de
SAM.
- Servei de venda de llibres de text
A final de curs mitjançant una circular s’informarà a totes les
famílies del procediment a seguir per adquirir els llibres de text.
Recordeu que aquest tràmit es fa via internet.

- Servei de Casal d’estiu (juny, juliol i setembre)
Aquest curs també es farà Casal d’estiu per als alumnes
d’Educació Infantil i Primària. Aquest servei serà gestionat
per l’empresa Kith. L’activitat es portarà a terme en anglès.

12. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Oferim les activitats següents que es faran sempre que hi hagi
un nombre mínim d’alumnes inscrits:
- Anglès (Kith) (migdia i tarda)
- Xinès

- Programació - robòtica
- Science club
- Xinès
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13. ACTIVITATS FAMÍLIA-ESCOLA

- Dia de la fruita

Continuarem amb el DIMARTS dia de la FRUITA.
Els nens i nenes han de portar fruita per esmorzar, així
aprofitem l’oportunitat per treballar el bon hàbit alimentari de
menjar fruita.

- Dia sense Carn
L’escola participa a la campanya
“dilluns sense carn”. És una campanya a
nivell internacional que anima a les
persones a no menjar carn els dilluns
per ajudar al planeta i millorar la seva

salut.
Trobareu més informació a la pàgina web de l’escola.

- Medi Ambient
Aquest curs continuarem treballant en la
conscienciació per la cura del medi ambient:
Reciclar, Reutilitzar, Reduir...
Un

any

més

carmanyoles o

us

demanem

que

utilitzeu

embolcalls reutilitzables pels

entrepans (film de plàstic).
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Paper d’alumini i envasos de tetra brick

NO

Si us plau.

Podreu seguir tota l'actualitat del nostre treball a través del
Twitter.

“BON CURS 2018-2019”
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