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NORMES GENERALS: EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

HORARIS: 

o Entrada:  

Matí  8:55h.   

1r i 2n. Porta principal. Rambla Ribatallada. 

3r, 4t, 5è i 6è. Porta del pati gran. Rambla de can Mora. 

Tarda 14:55h.  

Tots. Porta principal. Rambla Ribatallada. 

 

Els alumnes entraran sense la companyia dels familiars i es dirigiran a l’aula 

corresponent. 

 

o Sortida:   

Migdia 13:00h.  

Tots. Porta principal. Rambla Ribatallada. 

Tarda 17:00h.   

1r i 2n. Porta principal. Rambla Ribatallada. 

3r, 4t, 5è i 6è. Porta del pati gran. Rambla de can Mora. 

 

L’alumnat serà lliurat a l’hora de sortida als familiars, exceptuant els que tenen autorització 

per fer-ho sols o amb algun germà. 

 

L’alumnat només sortirà del centre dins l’horari escolar per motius justificats, acompanyats 

del pare, mare o tutor legal o persona autoritzada. 

 

Per tal de fomentar la responsabilitat i l'organització de la pròpia feina en els alumnes, un cop 

surten de la classe al final del matí o de la tarda, no poden tornar a entrar-hi. Preguem als 

pares que col·laborin en aquest aspecte i evitin de justificar els oblits dels seus fills. 

 

LLAMINADURES, REGALS I ANIVERSARIS: Si l’alumne vol portar llaminadures pels seus 

companys/es, les podrà repartir a la sortida de l’escola, i se les menjaran fora d’aquesta. 

Preguem també a les famílies que, si els seus fills han d'assistir a alguna festa particular, no 

portin ni les invitacions ni els regals a classe ja que creiem que això fomenta unes diferències 

que ens agrada evitar. 

 

ASSISTÈNCIA: És molt important que tots els alumnes siguin puntuals. Cal justificar les faltes 

d'assistència i de puntualitat a l'agenda escolar o a través d’un justificant mèdic. 

 

SORTIDES: Quan els alumnes surten d'excursió, i contracten el servei de menjador mensual 

tindran el pícnic inclòs o poden portar el dinar de casa. 

 



 

 

ENCÀRRECS: Per no destorbar el funcionament de les classes, no admetem encàrrecs per 

als alumnes a la recepció de l'escola. 

 

JOGUINES: Els/les nens/es poden portar joguines a l’escola sota la seva responsabilitat. 

L’escola no es farà càrrec d’aquests. 

 

MEDICAMENTS: L’escola només administrarà: 

- Un medicament que tingui un tractament indicat pel seu pediatre. En aquest cas haureu 

d’entregar a l’escola la recepta mèdica especificant la dosi i la durada del tractament i 

sempre s’ha d’autoritzar l’escola per la seva administració, mitjançant el full 

d’autorització que signareu en el moment d’entregar el medicament. 

             

UNIFORMITAT I XANDALL * (Els alumnes i les alumnes tenen l'obligació d'assistir a l'escola 

amb l'uniforme i xandall reglamentari): 

• Nens: pantalons segons model. 

• Nenes: faldilla, faldilla-pantaló o pantaló, segons model. 

• Tots: polo blanc segons model. 

• Tots: pul·lòver segons model. 

• Sabates blau marí o negres. 

• Mitjons blancs o blau marí. 

• Roba d'abric blau marí o negra (sense estampats). 

• Xandall i samarreta blanca segons model per educació física. 

• Vambes blanques per educació física. 

• Bata segons model 

  

 Cal que tota la roba estigui marcada amb el nom de l’alumne/a 

 

  

  

   

*Tot l’equipament escolar poden adquirir-lo a l’escola.  


