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NORMES DE CONVIVÈNCIA 

1. ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

● S’ha de ser puntual a l’hora d’entrar i sortir de l’escola. 

● Si l’alumnat ha d’accedir a l’aula en un horari diferent de l’habitual, ha de

fer-ho pel vestíbul del centre i serà una persona del servei d’Administració qui

l’acompanyi fins l’aula.

● L’assistència a classe és obligatòria. Si per qualsevol motiu (malaltia o altre),

l’alumne/a no pot assistir-hi, cal que la família ho comuniqui amb la màxima

antelació  possible  a Secretaria  o  bé a la  tutora.  En cas  d'absentisme no

justificat es procedirà a comunicar a les autoritats educatives la baixa de

l’escola d’aquest alumne/a.

 

 2. ENTRADES I SORTIDES    

● L’entrada dels alumnes es farà pel carrer Amàlia Soler o Carrer de Moja. Les

portes  s’obriran  a  les  08.50h  i  a  les  14.50h.   L’alumne/a  haurà  de  ser

acompanyat només per un adult.

● L’accés a les aules es realitza pel camí del jardí que condueix al pati d’I3. A

l’entrada del camí trobareu un espai habilitat per deixar, en cas necessari, el

cotxet, patinets o altres, ja que els infants han d’accedir pel camí fins a l’aula

caminant de manera autònoma i amb la motxilla penjada a l’esquena.

● Els  dies  de pluja,  i  sempre  que hi  hagi  la  cadena evitant  el  pas  al  jardí

d’Educació Infantil, l’accés serà:

- I3 i I4A: Vestíbul

- I4B: Porta blanca

- I5: Aula d’I5B

● L’escola  ofereix  un  servei  d’acollida  matinal  gratuït  per  les  famílies  de

l’Associació a partir de ¾ de 8 i fins a ¾ de 9. Preguem que si una família té

un imprevist de darrera hora truqui per telèfon a l’escola per poder portar

l’alumne al servei d’acollida.
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Els  alumnes  d’acollida  poden entrar  al  recinte  escolar  amb una persona

adulta que els acompanyarà fins l’espai adjudicat.

GRUP ESPAI RESPONSABLE
I3 Psicomotricitat Imma Arnabat

I4 i I5 Aula I5B  Eva Borjas

● Durant  el  temps  d’adaptació  hi  haurà  dues  persones  responsables  a  les

acollides.

● Tots els alumnes d’acollida entren per C/Amàlia Soler.

● La recollida de l’alumnat es farà a les aules de cada classe, només per part

d’un acompanyant. Les portes s’obriran a les 12.55h i a les 16.55h. 

● Es  demanarà a les  famílies  noves que omplin un  document  que se’ls  farà

arribar d’autorització de recollida del seu fill/a amb el nom, DNI i vincle de la

persona amb  l’alumne  així  com una fotografia  de  l’adult  i  una  altra  de

l’alumne/a. 

● En cas que la persona que realitzi la recollida sigui un/a germà/na gran, la

família haurà d’omplir un document que hauran de sol·licitar a secretaria. 

● El  servei  d’acollida  de  tarda  és  gratuït  per  les  famílies  de  l’Associació i

finalitza a les 18h. Per qüestions d’organització, només es podran acceptar

els nens i  nenes les famílies dels quals ho hagin demanat preceptivament.

Preguem que si una família té un imprevist de darrera hora truqui per telèfon

a l’escola per poder  portar  l’alumne al  servei  d’acollida. Aquest  servei  es

realitza en una aula d’infantil i la sortida serà pel vestíbul de Secretaria. La

persona encarregada de l’acollida de tarda és la Carlota Blanch.

● En cap cas,  a partir  de les 17.00h els  alumnes d’infantil  podran fer  ús  del

servei de Biblioteca de l’escola com a servei d’acollida ja que està destinat a

l’alumnat de primària.

    

3. A L’AULA

● L’alumnat d’infantil està exempt de portar mascareta.

● Els  abrics,  jaquetes,  la  bata,  i  tota  la  roba  que  es  demana  ha  d’anar

degudament assenyalada amb el seu nom i cognom en una veta.
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● És important que els nens i les nenes vagin vestits tan  còmodament com sigui

possible, amb roba a la seva mida, fàcil de posar i de treure i que els permeti

moure’s amb llibertat. No es poden portar ni tirants ni "petos".

● La bata és obligatòria a tota l’etapa d’infantil i es lliurarà el divendres per a

rentar-la a casa. Pel que fa a l’alumnat de I3, sobretot al primer trimestre, se’ls

donarà entre setmana quan les circumstàncies ho requereixin.

● L’alumnat de I3 i I4 ha de portar una muda completa amb el seu nom,  i es

recomana una jaqueta per al pati.

● L’alumnat que vulgui esmorzar a l’escola haurà de portar una peça de fruita 

pelada i tallada en una carmanyola i una forquilla.

● Està prohibit menjar o repartir llaminadures en tot el recinte escolar, així com

repartir menjar cuinat a casa o de compra externa al centre. Si és necessari

ho farà la família a la sortida.

  Els mestres només lliuraran  ● invitacions de festes o altres celebracions si és a

nivell de tota la classe i, per tant, tot l'alumnat hi és convidat. Així mateix, no

es repartiran obsequis ni llaminadures de cap tipus.

● No es podran dur joguines a l'escola en els nivells de I3, I4 i I5 (a excepció del

dia de la Joguina).

● Els alumnes de I3 i I4 i I5 van acompanyats en les anades i vingudes dins del

recinte  escolar  (Psicomotricitat,  Menjador,...).  Han  de  fer  els  trajectes  en

ordre, sense donar-se empentes i respectant la resta de companys que en

aquells moments estan treballant.

● El dia que fan  psicomotricitat els alumnes venen a l’escola amb el xandall

posat  de casa i  no es  canvien la  roba durant  el  dia.  A  I3  el  xandall  de

l’escola no és obligatori (hi ha nens o nenes molt menuts que els va gran la

talla més petita), però a I4 i I5, sí. Cal que els alumnes  portin sempre bambes

i mitjons, inclòs quan fa bon temps. 

● En  cas  de  dur  botes  en  dies  de  pluja,  cal  portar  les  vambes  (si  es  fa

psicomotricitat) o les sabates en una bossa de plàstic a la motxilla.
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● En  tots  els  nivells  no  es  poden  portar  braçalets,  anells,  cadenes,  "pins"  o

objectes similars, pel perill evident que representen.

● És prohibit l’ús de paraules grolleres. Es fomentarà l’ús de les salutacions, “si us

plau” i “gràcies” en  totes les situacions que es requereixi.

● A l’aula es demana utilitzar un to de veu adequat per a l’activitat i s’haurà

de demanar el torn de paraula.

● Els  tutors/es  decidiran  el  nombre  d’encarregats  d’aula  així  com  la  seva

funció. Es fomentarà la responsabilitat de la realització de tasques.

 


