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Benvolgudes famílies:
Us donem la benvinguda a les noves famílies que us incorporeu aquest any i també a aquelles que ja ens heu estat
acompanyant anteriorment. Volem compartir amb vosaltres la normativa escolar d’aquest curs:

HORARI ESCOLAR:






Acollida matinal: de 8h a 9h/9:15h. Informació: AMPA.
Horari escolar:
 Comunitat de Petites – Matí: de 9h a 12:30h · Tarda: de 14:30h a 16h.
 Comunitat de Mitjanes – Matí: de 8:50h a 12:30h · Tarda: de 14:30h a 15:50h.
 Comunitat de Grans – Matí: de 9:15h a 12:45h · Tarda: de 14:45h a 16:15h
Servei de menjador: de 12:30h/12:45h a 14:30h/14:45h. Informació: Anna (dilluns a divendres de 9h a 9:30h).
Activitats extraescolars: de 16h a 18h. Informació: AMPA.

ENTRADES I SORTIDES:









Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada per evitar acumulació d’alumnat per les portes d’accés
principal i també per les del pati.
L’entrada i sortida de l’alumnat es realitzarà de la següent forma:
 Comunitat de Petites: entrada (9h i 14:30h) i recollida (12:30h i 16:00h) per les portes d’accés
principal (cantonada c/Gayarre amb c/Ferreria) per una persona adulta acompanyant.
 Comunitat de Mitjanes: entrada (8:50h i 14:30h) i recollida (12:30h i 15:50h) per les portes d’accés del pati
(c/Gayarre davant de la Plaça de la Vidriera). En cas de pluja, es realitzarà per les portes d’accés principal.
 Comunitat de Grans: 4t, 5è i 6è: entrada autònoma (9:15h i 14:45h) i recollida (12:45h i 16:15h) per les
portes d’accés principal (cantonada c/Gayarre amb c/Ferreria).
10 minuts després de cada torn d’entrada es tancaran les portes d’accés corresponents a cada Comunitat. Fora
d’aquest horari l’alumnat no podrà entrar a l’escola, de no ser que aporti, per escrit, un justificant de visita mèdica o
altra informació acreditativa.
Durant la primera setmana del mes de setembre, l’alumnat de 3 anys mantindrà uns horaris diferents per facilitar la
seva adaptació.
Per autoritzar a persones adultes diferents a pares/mares/tutors o tutores legals per la recollida de l’alumnat, cal
omplir i lliurar el document que es pot sol·licitar a consergeria.
L’alumnat de 4t a 6è podrà sortir sol, sempre i quan disposi del document pertinent signat per la família.
Si una família arriba 10 minuts més tard de l’hora de recollida, l’alumnat serà lliurat a la ludoteca, organitzada per
l’AMPA, i caldrà abonar l’import corresponent a l’estona que allà resti.

ABSÈNCIES I RETARDS:




Les absències i retards s’han de justificar mitjançant l’agenda escolar o un justificant mèdic.
La reincidència en el retard i l'absència constitueixen una falta greu de disciplina escolar.
L’alumnat que acudeixi sense la presència del seu pare/mare o tutor/a legal, fora de l’horari establert, entrarà a
l’escola, tot i que seran avisades les autoritats pertinents.

REUNIONS D’INICI DE CURS:



Es farà una primera reunió de benvinguda per a les noves famílies el dilluns 7 de setembre a les 9:30h.
Posteriorment es realitzaran les diferents reunions d’inici de curs amb cada tutor/a. S’informarà de les diferents
dates a inici del curs escolar i de la modalitat de reunió.
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MATERIAL I SORTIDES DE TOTS ELS GRUPS:






Inclou: material adaptat a l’etapa, fotocòpies, fulls, jocs comuns, altre material fungible i d’aula, material higiènic, ...
També inclou totes les sortides del curs.
 1 infant: 140€.
 2 infants: 260€ (130€ per infant).
 3 infants: 360€. (120€ per infant).
La quota es podrà pagar en un sol pagament o en quotes trimestrals o mensuals.
Fora dels terminis previstos, no es podrà assistir a les sortides si no s’està al dia dels pagaments.
En acord amb l’AMPA, i per sentit comú, a partir del 10 d’octubre cap infant podrà fer ús del servei d’acollida matinal,
ludoteca o activitats extraescolars si la família no ha abonat l’import corresponent de la quota de l’escola.

SERVEI DE MENJADOR:







Per consultes, rectificacions, pagament o altres qüestions relacionades amb el Servei de Menjador, caldrà adreçarse de dilluns a divendres, de 9h a 9:30h, a la coordinadora del menjador (Anna).
Preu d’ús de servei habitual: 6,33€. Preu d’ús esporàdic: 6,96€.
L’escola informarà sobre els procediments de sol·licitud i assignació de beques de menjador al tauler d’anuncis. Per
qüestions sobre beques, caldrà dirigir-se dimarts i dijous (9h a 13h o 14:30h a 15:30h) a l’administració de l’escola.
Si heu de recollir als infants durant el menjador (de 12:30h a 14:30h), caldrà picar al timbre de la porta del pati.
Els infants que no han assistit a l’escola durant el matí sense justificació no podran fer ús del servei de menjador.
L’alumnat de 3 anys que es quedi a dinar a l’escola, haurà de dur un pitet cada dia, amb goma per facilitar que se’l
puguin posar de manera autònoma i un llençol (mida bressol) per poder dormir una estoneta després de dinar.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA MATINAL:




La informació sobre les activitats extraescolars proposades i la manera d'inscriure-s'hi la tindreu a través de circulars
que seran lliurades per l’AMPA. També la podeu demanar directament a l'AMPA de dilluns a divendres de 8h a 9h.
S’iniciaran al mes d’octubre.
Horari de l’acollida matinal de 8h a 9h/9:15h i ludoteca de 15:50h a 18h. S’iniciaran el primer dia lectiu de setembre.

ALTRES INFORMACIONS:







L’alumnat d’infantil haurà de portar BATA. Aquesta quedarà a l’aula i el seu ús serà puntual (realització d’alguna
proposta artística per evitar que s’embruti la roba). Us recomanem que el nom del nen/a estigui en un lloc visible.
L’alumnat de 3 anys també haurà de dur una bossa de tela amb una muda de roba de recanvi a dins. L’alumnat de 4
i 5 anys que ho cregui necessari, també podrà portar-la.
Els dies que es faci educació física a primària, s’ha de portar roba i sabatilles esportives. En cas que la família
consideri que l’infant no pot fer educació física, ha d’aportar una nota informativa i portar certificat mèdic.
No està permès portar a l’escola cap objecte o joguina de l’exterior, tret d’allò necessari pel desenvolupament de les
activitats, l’esmorzar (preferiblement en carmanyola o bossa de tela) i una cantimplora o ampolla petita d’aigua (que
sempre estarà en la motxilla de l’infant quan no se’n faci ús i que no sortirà de l’aula tutorial).
Els aniversaris es celebraran a l’aula de manera simbòlica però no es podran dur pastissos o aliments per motius
higiènics i sanitaris.
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