NORMES GENERALS
1.

L’horari general d’Escola d’enguany és de 09:00h a 12:30h del matí per a tots
els alumnes (Educació Infantil i Primària), i de 15:00h a 16:20h de la tarda per
Educació Infantil i de 15:00h a 16:30h per Primària. Els/les alumnes no podran
romandre dins del recinte escolar fora d’aquest horari, a excepció d’aquells/es
que facin ús d’algun servei o activitat programada.

2.

Si l’alumne/a es retarda a l’entrada, la família ho ha de justificar. Cada cop que
hi ha un retard queda constància en un full de registre. El conserge donarà un
full de retard al nen o nena o bé al seu acompanyant perquè el retorni signat al
tutor.

3.

Si el retard es repeteix, el tutor es posarà en contacte amb la família per
acordar una entrevista, parlar-ne i comunicar el procés a seguir.

4.

S’ha d’enviar justificant als tutors/es per a totes les absències dels/de les
alumnes, tant si és per malaltia com per altres causes. No es deixarà mai sortir
un/a alumne/a en l’horari escolar, si no porta la demanda de la família.

5.

Si un/a alumne/a ha de prendre algun medicament a l’escola, és obligació
portar la recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne,
la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, la
mare o el tutor o la tutora legal ha de portar un escrit on es demani i s’autoritzi
al personal del centre educatiu que administri al fill o filla la medicació
prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari
lectiu.

6.

Si un/a alumne/a ha de fer règim ho notificarà per escrit al cap de monitors de
menjador (despatx de l’AMPA, a l’entrada de l’escola). En l’horari de 8 a 9h, es
notificarà a la persona encarregada de l’entrada de l’escola.

7.

Si un/a alumne/a té una lesió o malaltia que no aconselli l’activitat física o si
s’ha de prendre alguna mesura especial en algun moment, la família ho
notificarà per escrit al tutor/a, juntament amb fotocòpia de l’informe mèdic
que ho recomana.

8.

Totes les notificacions escrites han de dur el nom i els cognoms de l’alumne/a,
el curs i la data, a més d’estar signades per la família.

9.

Tots els acompanyants dels/de les alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària, han
d’esperar i deixar els/les alumnes a la porta del carrer.

Escola Sagrada Família

Curs:2017-2018

Aquest curs 2016/2017 els alumnes de 3r sortiran pel túnel de l’esportiu, les
famílies els heu d’esperar a la sortida del pati gran, després de la reixa. Els
alumnes de 4t sortiran per la porta principal, igual que els de 5è i 6è.
Els acompanyants dels/de les alumnes de 1r i 2n de primària, al matí a l’hora
d’entrar, han de deixar els/les alumnes a la porta del carrer i a la tarda han
d’entrar a buscar-los pel túnel a l’espai del porxo, esperant-los en el pati de joc,
i tornar a sortir al carrer pel túnel.
Els acompanyants dels/de les alumnes d’Educació Infantil (P3, P4 i P5), al matí,
entraran pel túnel cap al porxo i els/les deixaran a la porta que va del porxo a
l’interior de l’escola. Per recollir-los entraran per la porta principal i els/les
recolliran a la porta de la classe corresponent. Faran la sortida al carrer també
per la porta principal.
No es deixarà sortir mai a un/a alumne/a, si la persona que ha de recollir-lo no
és el pare, mare o tutor. En cas que la persona que vingui a recollir l’alumne/a
sigui una altra, s’haurà de comunicar prèviament al tutor/a de la classe.
10.

Qualsevol notificació o consulta s’ha de fer arribar per escrit al tutor/a. En
rebre la notificació el tutor/a de la classe es posarà en contacte amb la família.
És necessari pel bon funcionament del centre que no accediu a les classes
sense concertació prèvia amb el tutor/a.

11.

En tots els cursos per fer Plàstica s’utilitzarà una bata que s’enduran a casa per
rentar-la un cop al trimestre o quan calgui.

12.

Per les classes d’Educació Física i Expressió Corporal els/les alumnes han de
portar la roba adequada: xandall, samarreta, pantalons curts, sabatilles
d’esport, etc. Els que duen cabells llargs, els han de portar ben recollits per
treballar en bones condicions. Si no es porta l’equip necessari l’alumne/a no
podrà realitzar l’activitat.

13.

No es podran portar a l’escola samarretes d’equips esportius, excepte en
situacions extraordinàries.

14.

Si un/a alumne/a causa un desperfecte de forma intencionada l’haurà de
reparar o pagar.

15.

Els/les alumnes no poden portar telèfons mòbils a l'escola. Podran utilitzar el
telèfon del centre per una urgència i amb l'autorització del tutor o tutora de la
classe.

16.

Per participar a les colònies i les sortides de tot el curs s'ha de lliurar
l'autorització. Si aquesta no es presenta en el seu moment, l'alumne/a haurà
de romandre a l'Escola.
A les sortides i excursions els/les alumnes no poden portar mai diners, begudes
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en envasos de vidre o llauna, llaminadures ni cap altre objecte no demanat
explícitament.
Si un/a alumne/a presenta problemes de conducta i/o de respecte amb els
companys o lloc visitat, es prendran les mesures que el tutor/a consideri més
adients.
17.

Els/les alumnes no poden portar a l'Escola cap mena de llaminadura o similars.
De la mateixa manera no es permet ni menjar ni beure en els espais comuns
del centre (vestíbul, passadissos...). Els acompanyants dels més petits que els
porteu berenar, els heu d'acostumar a què l'obrin fora de l'escola.

18.

El vestíbul i els passadissos de l’Escola són espais de pas, en cap moment són
lloc de trobada, estada o joc.

19.

Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de
l’alumnat un cop acabat l’horari escolar, es procurarà contactar amb la família
o tutors legals. Un cop esgotat sense efecte els intents de comunicació amb la
família o amb els tutors legals, i transcorregut un marge de temps prudencial, la
persona que fins aquell moment hagi romàs a càrrec de l’alumne comunicarà
telefònicament la situació a la guàrdia urbana o policia local i acordarà amb ells
la formula per lliurar-lo a la seva custòdia.

HÀBITS DE TREBALL I CONVIVÈNCIA
Es pretén que l’alumne/a sigui capaç de:
Lliurar els treballs ben presentats, amb bona lletra i en el termini establert.
Portar a classe els llibres i el materials que es demanen.
Apuntar a l’agenda tot el que cal.
Estudiar sistemàticament els temes que es treballen.
Llegir els llibres que es recomanen.
Mantenir l’ordre dins les classes, no molestar i deixar treballar als companys.
Entrar amb ordre i puntualitat després de les activitats que es fan fora de l’aula.
Circular per l'Escola amb ordre, sense córrer i respectant el silenci.
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Saludar, donar les gràcies, trucar a les portes, etc.
Dirigir-se i respondre als adults i companys amb educació.
No utilitzar mai la violència verbal (insultar, actuar amb poc respecte, induir a la
violència física... tant a companys com a adults).
No utilitzar mai la violència física (donar a cops de puny, puntades, etc.).
Tenir cura de la higiene personal i de la roba.
Portar l'equip de roba d'Educació Física, Expressió Corporal... en una bossa i
fer-lo servir només per aquella activitat.
No tirar papers al terra, penjar correctament les carteres i robes d'abric als
penjadors, mantenir ordenat el material personal i de classe.
Respectar i tenir cura del mobiliari de classe, del pati i de les altres
dependències d'Escola.
Respectar i tenir cura del material dels companys, el comú i de l'Escola.
Respectar les zones de pati reservades a altres cicles i els calendaris de jocs
(dies de pilota, futbol, patins, etc.).

DRETS I DEURES DELS ALUMNES
Tal com queda regulat en el document Normes d’Organització i Funcionament del
Centre, es pretén per part de TOTS, potenciar el diàleg i les actituds constructives.
Malgrat tot, davant de les situacions conflictives que es puguin crear s'actuarà amb la
deguda fermesa, evitant les sancions fins on sigui possible.
Quan la via del diàleg estigui esgotada i no s'hagi pogut arribar a situacions de
compromís amb l'alumne/a i/o la família, caldrà aplicar sancions. Aquestes seran
proporcionals a les faltes comeses i, en la mesura que sigui possible contribuiran al
manteniment i la millora del procés educatiu de l'alumne/a i del grup al qual pertany.
En qualsevol cas, es tindrà en compte l'edat de l'alumne/a afectat, el nivell escolar en
què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials.
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PELS ACOMPANYANTS DELS ALUMNES
Quan hi ha una sortida, els pares i/o mares que van d’acompanyants us heu de
coordinar amb els mestres responsables per recordar el que cal fer durant l’activitat.
A la sortida de l’escola, en agafar el transport, cap mare o pare ha d’acomiadar el seu
fill. Només els podeu acomiadar quan marxen de colònies.
Durant les sortides i excursions els pares, mares i acompanyants no poden fer
fotografies, ni filmacions. La mestra és la responsable de documentar l’activitat.

SANCIONS
Com a servei integrat en el Centre, en el cas d'haver d'aplicar algun tipus de sanció se
seguirà la normativa que marca el Reglament Intern del Centre.

Pel bon funcionament del Centre és imprescindible la col·laboració de tothom en el
compliment d’aquestes normes.
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