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BUTLLETÍ  INFORMATIU  DE LES NORMES 
“d’Organització i Funcionament” del centre 

 
 
Benvinguts i benvingudes, 
 
El proper 12 de setembre de 2019 iniciem un nou curs escolar a l’Escola 
Argentona. 
 
En aquest butlletí d’Inici de curs trobareu informacions bàsicament de 
funcionament, el calendari escolar, l’equip docent i no docent i altres aspectes 
d’interès. 
 
Us demanem que el tingueu a mà al llarg de tot el curs escolar ja que és una eina 
informativa i de consulta constant important. 
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1.CALENDARI   
CALENDARI      ESCOLAR       2019-2020 

                       SETEMBRE 
 

OCTUBRE 
 

NOVEMBRE 

dl dm dc dj dv ds dg 
 

dl dm dc dj dv ds dg 
 

dl dm dc dj dv ds dg 

            1 
 

  1 2 3 4 5 6 
 

        1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8 
 

7 8 9 10 11 12 13 
 

4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15 
 

14 15 16 17 18 19 20 
 

11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22 
 

21 22 23 24 25 26 27 
 

18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29 
 

28 29 30 31 
 

    
 

25 26 27 28 29 30   

30         
   

  
 

  
     

      
    

                       DESEMBRE 
 

GENER 
 

FEBRER 

dl dm dc dj dv ds dg 
 

dl dm dc dj dv ds dg 
 

dl dm dc dj dv ds dg 

            1 
 

    1 2 3 4 5 
 

          1 2 

2 3 4 5 6 7 8 
 

6 7 8 9 10 11 12 
 

3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15 
 

13 14 15 16 17 18 19 
 

10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22 
 

20 21 22 23 24 25 26 
 

17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28 29 
 

27 28 29 30 31     
 

24 25 26 27 28 29   

30 31         
    

    
    

    
     

                       MARÇ 
 

ABRIL 
 

MAIG 

dl dm dc dj dv ds dg 
 

dl dm dc dj dv ds dg 
 

dl dm dc dj dv ds dg 

            1 
 

    1 2 3 4 5 
 

        1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8 
 

6 7 8 9 10 11 12 
 

4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15 
 

13 14 15 16 17 18 19 
 

11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22 
 

20 21 22 23 24 25 26 
 

18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29 
 

27 28 29 30       
 

25 26 27 28 29 30 31 

30 31       
   

    
      

      
    

                       JUNY 
  

Horari escolar, Infantil i Primària:  Matins de 9h. a 12.30h. 

dl dm dc dj dv ds dg 
         

       Tardes de 15h. a 16:30h. 

1 2 3 4 5 6 7 
  

  Dies festius i no lectius 
       8 9 10 11 12 13 14 

                15 16 17 18 19 20 21 
  

  Jornada Intensiva 
 

  Festa local 
   22 23 24 25 26 27 28 

                29 30           
  

  Festes de lliure disposició 
           

                     

         
  Entrada esglaonada infants de P3 

     Inici de curs: dijous 12 de setembre 
   Vacances de Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos. 
   Vacances de Setmana Santa: del 04 d'abril al 13 d'abril, ambdós inclosos 
   Dies de lliure disposició: 11 d'0ctubre; 5 de desembre; 24 de febrer; 13 de març;  

    Festa local:  1 de juny 
   Últim dia lectiu del curs: divendres 19 de juny. 
   Aquest calendari ha estat aprovat pel Consell Escolar del centre, però podria canviar si el Departament 

d'Ensenyament així ho disposa. 
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2. MESTRES 
     

Equip directiu:    

  Directora: Mònica Jiménez i Estellés  

  Cap d'Estudis: Pol Almar Benitez 

  Secretari: Quim Jover i Alsina 

 

Claustre de mestres: 
 

 Educació Infantil 
 

 Coordinadora Educació Infantil:  Glòria Garriga Pla 

Tutors i tutores 

P3A:  
Tamara Cruz Vegas / Luard Silvestre Castelló 
Meritxell Coll i Vela P3B: 

Glòria Garriga Pla 
Meritxell Coll i Vela 

P4A: Míriam Catà Culubret   

P5A: Davinia Herrero Urquiza P5B: Maria Rosell Minguet 

 

Educació Primària 
 

 Coordinadora de Cicle Inicial:  Anna Josep Parera 
 

Tutors i tutores 

1rA:  Núria Rigola Pubill 1rB: Ana Belen Fernández Sánchez 

2n: Anna Josep i Parera   
 
 

 
Tutors i tutores 

3rA: Rosa Calvet Mir 3rB Eli Méndez Llave 

4tA:  Sacri Rubio Vázquez 4tB: Mª Pilar Hernandez Garcia 
 
 

 Coordinadora Cicle Superior: Vanesa Canellas Curós 

 

Tutors i tutores 

5èA: Elisabet Tenas Nuñez 5èB: Aura Gurrera Edo 

6èA Mª del Mar Mimbrero Gil 6èB: Natalia Garcia Madrid 

 
 

 
Mestres de Reforç:  Mònica Jiménez Estellés  
 
Mestra d’ Educació Especial:  Isabel Sunyer Marfà 
 
Mestra de Música: Alejandra Labat Domenech 
 
Mestra d’Educació Física: Vanesa Canellas Curós / Pol Almar Benitez 
 
Mestres d’Anglès: Sara Berlanga Pérez / Diego Escobar i Atero 
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Mestra responsable de la Biblioteca:  Sacri Rubio Vázquez 
 
Mestra de Religió: Marta Mascarell i Durà 
 
Psicopedagoga de l’EAP Vanessa Fuentes Tahull 
 
Ceràmica  Mia Llauder                                                        
 

 

3. PERSONAL NO DOCENT 
 

Administrativa: Toni Sans Sánchez 

Conserge: Pep Padrós i Marfany 

 

 

4. NORMATIVA 
 

4.1HORARI 
 

Horari lectiu: de 9:00h a 12:30h i de 15:00h a 16:30h 
Horari d’acollida matinal: de 8:00h a 9:00h. 

Horari de permanències de migdia: de 12:30 a 13:00h 

Horari d’activitats extraescolars: Al migdia (a concretar en funció de l’activitat) 

Horari de menjador: de 12:30h a 15:00h. 

Horari d’activitats extraescolars: de 16:30h a 18:30h. 

Horari del Suport Escolar Personalitzat (SEP): 8:30h a 9:00h de dimarts a divendres. 

 

L’assistència a qualsevol activitat té caràcter obligatori pels alumnes inscrits.  
El Consell Escolar pot aprovar els horaris de determinades activitats de caràcter 

especial que per la seva naturalesa excedeixin els de la jornada habitual en les seves 

sessions de matí i/o tarda. 

Les portes del centre s'obriran 5 minuts abans de l'inici de les sessions de matí i 

tarda per tal que els alumnes puguin accedir al recinte escolar i 5 minuts més tard es 

tancaran. 
 

4.2 ASSISTÈNCIA 
 

L'assistència a classe és obligatòria i imprescindible per tal d’aconseguir que tots 

els alumnes facin una bona adaptació i segueixin amb normalitat els aprenentatges i 

el  ritme de treball del seu nivell. 

Les faltes d'assistència han de ser sempre justificades. Per notificar-les es pot 

utilitzar l'agenda (primària) o escriure una nota a la mestra (E.I.). 
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 4.3 ENTRADES I SORTIDES 

 

Entrades 

Les entrades al recinte escolar es faran sense files. 
 

Educació Infantil: 

Quan faltin 5 minuts per les 9h. del matí i de les 15 h. de la tarda, Un/a mestre/a 

obrirà la porta del pati d’EI (zona d’aparcament) perquè comencin a entrar els 

alumnes acompanyats dels familiars, cangurs... A les 9h. quan soni la música s’obriran 

les portes dels edificis.  

 

P3: pujaran per la rampa (pati d’EI) i entraran per la porta d’emergència. La persona 

acompanyant s’acomiadarà a la porta de la classe.  

Els primers dos dies de setembre les famílies poden entrar dins l’aula i estar-

s’hi una estona. 

 

P4 i P5: aniran al punt de trobada situat al pati d’educació infantil on estaran les 

tutores i la persona acompanyant s’acomiadarà. Els alumnes entraran a l’aula en fila i 

acompanyats de la tutora. 

 

Entrades els dies de pluja: Els dies de pluja, s’obrirà la porta uns minuts abans i 

s’anirà a les aules on les mestres rebran l’alumnat. A les sortides, també s’aniran a 

buscar els alumnes a l’aula. 

 

Els alumnes que arriben tard o els acompanyants que s’hagin quedat tancats a 

dins del recinte,  s’hauran d’esperar fins que se’ls pugui obrir des de secretaria. 

 

Educació Primària: 

Quan faltin 5 minuts per les 9h. del matí i de les 15 h. de la tarda,  el conserge 

obrirà la porta del barri perquè comencin a entrar els alumnes acompanyats dels 

familiars, cangurs... A les 9h. quan soni la música s’obriran les portes dels dos edificis 

i els alumnes tranquil·lament aniran entrant per dirigir-se a les classes i/o espai 

comuns. 
 

1r i 2n: Entraran per la porta del vestíbul (porta del costat dels vestidors). Els 

alumnes mentre s’esperen que s’obri la porta es situaran darrera la línia vermella per 

facilitar l’obertura de la porta. 
 

3r, 4t, 5è i 6è:  Entraran per la porta principal (Secretaria).  

 

Els alumnes que arriben tard o els acompanyants que s’hagin quedat tancats a 

dins del recinte,  s’hauran d’esperar fins que se’ls pugui obrir des de secretaria. 
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Entrades els dies de pluja:  Els dies de pluja, s'obrirà la porta principal uns minuts 

abans, tot i que l’alumnat no podrà pujar a les aules fins que els mestres li ho 

indiquin. 
 

Aspectes i hàbits que heu de recordar i respectar com a família per tal d’ajudar i 

facilitar el funcionament de l’escola: 

- La puntualitat. 

- No taponar les portes per tal de deixar-les lliures i facilitar l’entrada de tots 

els alumnes 

- Recordar que les informacions al tutor/a s’ han de fer mitjançant una nota o a 

través de l’agenda. 
 

Un cop els alumnes han entrat a l’edifici estaran atesos pels mestres i/o els 

especialistes que estaran a la porta de la seva aula per tal de donar-los la 

benvinguda. 

 

 
 

És imprescindible ser puntual per desenvolupar la classe amb normalitat. 

 

Si els alumnes arriben al centre després de l'horari establert i la porta està tancada (es tanca 5 

minuts després de l’hora d’entrada), se'ls facilitarà l'accés però els seus pares o representants 

legals hauran de justificar per escrit el retard.  Davant d’una falta reiterada de puntualitat el 

director/a convocarà la família per tal de solucionar els retards. El/La tutor/a portarà el 

registre dels alumnes que arriben tard i en els casos reiteratius, s’engegaran els protocols 

pertinents dins la comissió social del centre. 

 

En cap moment es podrà acompanyar l’alumne/a fins a la classe i serà el personal del 

centre qui ho farà.  

 

 

 

 

Sortides 
 

Tot l’alumnat fins a 2n de Primària serà donat en mà d’un adult responsable, a no ser 

que els pares l’hagin autoritzat per escrit a marxar amb el/s seu/s germà/ns 

gran/s. 
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Organització 

Educació Infantil: 

A 2/4 d’1 (12:30) i a 2/4 de 5 (16:30) un mestre/a obrirà la porta del pati d’infantil 

(zona aparcament) i els familiars, cangurs...que venen a buscar als infants de: 

- P3: els aniran a recollir a la seva classe i entraran per la porta d’emergència 

(pati d’EI) 

- P4 i P5: els aniran a recollir al lloc assignat dins el pati d’Educació Infantil. 
 

Educació Primària: 

- 1r i 2n: A 2/4 d’1 (12:30) i a 2/4 de 5 (16:30) el conserge obrirà la porta del 

barri (al costat del gimnàs) i els familiars, cangurs...que venen a buscar 

aquests alumnes els recolliran en el lloc que tenen assignat al pati (zona de les 

moreres) i que està senyalitzat amb un cartell amb el nom del nivell. 

En cas de pluja: 

1r: estarà al vestíbul de la planta baixa de l’edifici d’infantil. 

2n: estarà a sota del porxo (davant dels vestuaris). 

- 3r, 4t, 5è i 6è: Els mestres els acompanyaran fins la porta principal 

(secretaria) i un cop al pati, els alumnes podran marxar sols. 
 

Les portes dels barris es tancaran a les 12:40 i a les 16:40 hores, quan hagin  

sortit els alumnes de CM i CS i s’hagin recollit els alumnes (P3 a 2n.). Hi haurà 

excepció de la porta principal que romandrà oberta perquè les famílies puguin recollir 

els seus fills i filles de les permanències que acaben a 2/4 de 7 del vespre. 
 

Recollida d’alumnes dins l’horari lectiu: Quan un/a alumne/a ha de sortir fora de les 

hores habituals, ha de portar necessàriament una autorització escrita del pare, mare 

i/o tutor legal (P3, P4 i P5 a través d’una nota i Primària de l’agenda) i  és necessari 

que un adult responsable el vingui a buscar a l’escola. 

 

 

És necessari que  hi hagi la màxima puntualitat tant  a l’hora d’entrar, com en 

el moment de recollir els vostres fills i filles. 

IMPORTANT 

 Quan a l’hora de la sortida no es ve a recollir a un alumne/a d’EI i CI, l’escola 

seguirà el següent protocol. 

- Es contactarà amb la família.  

- El mestre/a responsable juntament amb un membre de l’Equip Directiu restarà al 

centre amb l’infant fins que el vinguin a buscar.  

- La persona que vingui a recollir el nen/a haurà de signar en el full d’incidències. 

 Dins de l’horari escolar només pot sortir un nen si ve un familiar a recollir-lo, encara 

que sigui dels cursos superiors. 
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4.4 ROBA QUE HAN DE DUR A L’ESCOLA 
 

La roba que vesteixin els alumnes ha de ser còmode i  adient a l’activitat que 

s’ha de realitzar a l’escola.  
 

Tota la roba d’abric ha de portar una beta per penjar i marcada amb el nom i 

cognom. 
 

Les betes de penjar han de ser d’uns 20 cm. de llargada i han d’estar ben cosides 

pels extrems. Recordeu que de tant en tant s’han de repassar, així com els botons de 

les bates. 

 

P3: han de portar un recanvi dins d’una bossa de roba: calces o calçotets, mitjons, 

sabates,  samarreta i xandall. La roba s’anirà adaptant a les estacions  de l’any 

(només P3). Aquesta informació està especificada en el dossier lliurat en el moment 

de la matriculació i explicat en la reunió del mes de juny. 

 

Bata:  

Des de P3 fins a P5 els nens i les nenes portaran habitualment bata al llarg de la 

jornada escolar. De 1r fins a 6è han de portar una bata o una samarreta gran per 

fer treballs plàstics o altres activitats. Aquesta es quedarà a l’escola. 
 

 
Psicomotricitat i Educació Física: 

A l’ inici de curs s’ informarà a les famílies del dia o dies de la setmana que es fa 

aquesta àrea i s’explicarà l’equipament esportiu que han de portar i de les normes que 

s’han de respectar pel seu bon funcionament. Respecte al calçat, caldrà dur una 

bosseta de roba amb uns mitjons antilliscants, tot marcat amb el nom. 
 

 

4.5 ALIMENTACIÓ 

Per a un millor rendiment escolar, els nens i nenes han de venir esmorzats a l’escola. 

Bo i això, a mig matí fem un petit esmorzar. Els alumnes d’EI habitualment ho fan a 

la classe, abans de sortir al pati i per això han de portar un tovalló de roba i un got 

(a cicle inicial el got és opcional). Els de primària esmorzen a l’hora del pati, a les 11,  

moment d’esbarjo i de joc. Recomanem que siguin variats i lleugers: fruita, petits 

entrepans de pa de forn, fruits secs... Eviteu “pastes industrials” o altre tipus de 

menjar embossat així com tampoc xiclets, caramels o altres llaminadures. Recordeu 

l’ús del  Boc’n roll (l’embolcall ecològic) i/o una carmanyola. 
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ATENCIÓ! 

El dimarts: és el dia de la FRUITA i tots els alumnes han de portar fruita per 

esmorzar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniversaris: 

 

 

 - Ed. Infantil i Cicle Inicial: Els alumnes que fan l’aniversari o són Protagonistes 

de la setmana (EI) acordaran amb el tutor el dia de la setmana que convidaran a 

esmorzar a tota la classe, per tal de poder comunicar-ho a les altres famílies i que 

aquell dia  no portin l’esmorzar.  

 

- Cicle Mitjà i Cicle Superior: els alumnes que fan l’aniversari, rebran una postal 

realitzada a l’escola pels companys de classe. No portaran caramels de pal ni 

llaminadures per repartir. 

 

4.6 SALUT FÍSICA 
 

Per tal de garantir la salut de tots els infants quan un alumne presenti símptomes de 

malaltia, cal que es quedi a casa. Quan no ens trobem bé, no rendim i estem poc 

receptius davant les diferents tasques, necessitem repòs i tranquil·litat. Si un 

alumne presenta símptomes de febre, polls, fongs, conjuntivitis, erupcions a la pell... 

s’haurà de quedar a casa, excepte si el metge certifica per escrit que el que té no és 

contagiós. Un cop diagnosticada la malaltia, s’ha de comunicar a l’escola, per sí cal 

prendre alguna precaució. 
  
Si cal administrar algun medicament en horari escolar és imprescindible portar la 

recepta del metge amb el diagnòstic, la dosi i l’horari. (L’imprès el trobareu a la 

pàgina web de l’escola i/o el podeu demanar al/la tutor/a), tot i això, és recomanable 

que l’horari de la dosi no sigui dins l’horari escolar. 
 

Quan un nen o una nena es faci mal i requereixi atenció mèdica es telefonarà 

immediatament a la família. En cas que aquesta no pugui ser localitzada o no pugui 

venir de manera immediata  i l’alumne/a hagi de ser traslladat a un centre de salut es 

trucarà a una ambulància o un taxi. 
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4.7 HIGIENE 

 

La higiene personal del nen/a és molt important. 

 

Mocadors:  

Els alumnes de tota l’escola portaran a l’inici de curs  una capsa de mocadors de 

paper que deixaran a l’aula per l’ús col·lectiu. 

 

Tovalloletes: 

Els alumnes de P3 a 2n portaran a l’inici de curs un paquet de tovalloletes humides 

que deixaran a l’aula per l´ús col·lectiu. 

 

Els alumnes de P3 portaran una tovallola mida tocador amb una beta i marcada amb 

el nom i cognom. 

 

4.8 EXCURSIONS I SORTIDES 

 

Les excursions i sortides de tot tipus (espectacle, visites, colònies...) són 

activitats importants i bàsiques per l’aprenentatge escolar. Es tracta 

d’activitats planificades i pensades per complementar i vivenciar els diferents 

continguts treballats a classe. 

 

 A Educació Infantil per tal de cobrir la ràtio Infants/Adults es demanarà la 

col·laboració de pares i mares per acompanyar a les sortides. El seu funcionament 

s’explicarà a la reunió d’aula. 
 

 

Imatges audiovisuals (fotos i vídeos): l’escola serà l’encarregada de fer-les i 

posteriorment es farà la difusió de les imatges de l’activitat, a través de la web, 

per tant els pares i mares acompanyants en les sortides no podran fer fotos 

per tal de garantir el dret d’imatge dels alumnes. 

 

El pagament de les sortides i colònies es realitzarà al caixer instal·lat al vestíbul 

principal , a través d’una APP o per internet. Cada alumne disposarà d’una targeta 

identificativa que permetrà fer aquests pagaments amb targeta de crèdit. 

És important ser curosos amb els terminis de pagament per tal de garantir una 

bona organització de l’activitat. 

En el cas que una família tingui deutes amb l’escola i no compleixi el compromís 

adquirit es passarà el cas a la Comissió Social que estudiarà el cas. 
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Colònies 

Les colònies s’inicien a P-4 i es faran a final de cada cicle P-5, 2n, 4t  i 6è.  
 

 

 

4.9 MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES DE TEXT 
 

El material escolar dels alumnes és socialitzat: l’escola l’adquireix i les famílies 

paguen una quota anual i per alumne, aprovada pel Consell escolar, en concepte de 

material escolar on hi ha inclòs el material fungible, estoig, carpeta, folis… i tot 

el necessari per desenvolupar les activitats al llarg del curs, sempre en funció del 

nivell. 
 

Els llibres de text és reutilitzen i les famílies paguen un import a final de curs 

per aquest concepte. 
 

L’escola vetllarà per a què tots els alumnes tinguin material i llibres  facilitant el  

pagament de les quotes corresponents. L’escola avançarà els lots de llibres i 

materials sempre que la família hagi efectuat un pagament inicial.  

La família haurà de complir el compromís pactat a principi de curs. (pagar una 

quantitat determinada cada mes, o dos mesos... en funció del cas). 
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5. COMUNICACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA 
 

La família i l’escola compartim una responsabilitat comuna que és l’educació dels 

nens i nenes. Per això és molt important la vostra assistència i participació activa 

tant a les reunions d’aula com a les entrevistes.  
 

5.1 REUNIONS D’AULA 
 

Com a novetat aquest curs, l’inici de les reunions es farà de manera conjunta 

per cicles a la biblioteca i després cada nivell realitzarà la seva reunió 

específica a l’aula. 

És important la vostra assistència, així com a totes les que us convoqui el/la 

mestre/a del vostre fill/a, per poder realitzar les tasques educatives conjuntament. 
 

Dies de reunions d’aula:  

 Dia 
P3 02/10/18 

P4 i P5 01/10/18 

1r i 2n 17/09/18 

3r i 4t 19/09/18 

5è i 6è 18/09/18 

 

 

Horari reunions: 17 hores a la biblioteca de l’escola (els nens i nenes no han d’assistir 

a aquestes reunions ni podran romandre sols al pati). 

 

Servei de permanències els dies de les reunions d’aula: 

L’AMPA subvencionarà el servei de permanències durant els dies de les reunions 

d’aula. 
 

 

5.2 ENTREVISTES FAMILIES - MESTRES 
 

Els pares i mares o tutors legals faran una entrevista, com a mínim, al llarg del curs 

amb el tutor/a del seu fill/a. A final del mes de juny es farà una darrera entrevista 

per lliurar en mà l’informe escolar de final de curs.  

La tutora de P3 també farà una entrevista individualitzada amb cadascuna de les 

famílies  a l’inici del curs. 

Tant el tutor/a  com les famílies  podran  sol·licitar  una entrevista quan ho creguin 

necessari. 
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6. HORARIS D’ATENCIÓ  
 

HORARI de SECRETARIA 

De dilluns a divendres de 9h a 13h i de 15h a 16.30h. 

 

HORARI de DIRECCIÓ 

Dijous matins de 9h a 12 h i tarda de 15h a 16.30 h.  

 

HORARI AMPA 

Dilluns tarda de 15:30h a 16:30 h. 

 

 

7. SERVEIS 

 
7.1 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  
 

Com cada any l’AMPA organitzarà activitats extraescolars i permanències, aquesta 

informació  la podeu trobar a la web de l’AMPA i de l’escola. 
  

7.2 MENJADOR ESCOLAR  
 

El  menjador de l'escola està gestionat per l'AMPA i supervisat per la Comissió de  

Menjador del Consell Escolar, les empreses que duen a terme el servei són Cuina 

Argentona i l’Esberla. 
 

El preu del dinar és de 6,20 €/dia pels alumnes fixos que són els que es queden un 

mínim de 10 dies al mes (inclou el menjar i l’atenció dels alumnes de 12:30 a 15h de la 

tarda).  

El preu del dinar per dies esporàdics és de 7 € 

 

 

8. ALTRES INFORMACIONS 
 

8.1 JOGUINES: 

Per evitar mals de cap innecessaris, vigileu que els vostres fills i les vostres filles no 

portin joguines de casa a l’escola, excepte quan sigui la tutora qui ho demani. A 

l’escola els nens i nenes ja disposen de tot el necessari per jugar a les estones 

d’esbarjo. 
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8.2 ROBA OBLIDADA: 

Per tal d’evitar la pèrdua de peces de roba, es recomana que tota la que es porti a 

l’escola estigui marcada per facilitar-ne el seu retorn. Quan s’oblidi alguna peça a 

l’escola es podrà trobar a objectes perduts que es troba al distribuïdor de la zona de 

Secretaria.   

Si després d’ 1 mes  no l’heu recollida, la donarem a alguna ONG. 

 

DADES DE L’ESCOLA: 

Adreça: Avinguda Països Catalans, s/n 

Telèfon:93 797 04 15 

Web: http://blocs.xtec.cat/escolaargentona/ 

Correu: a8073958@xtec.cat 

 

 

PARES I MARES RECORDEU... 

 

 Seguint la normativa de la Generalitat, us recordem que no és permès de fumar a 

l’escola. 

 Està totalment prohibit l’entrada de gossos a tot el recinte escolar. 

 Demanem que desconnecteu el telèfon mòbil quan assistiu a les entrevistes i 

reunions. 

 La bicicleta és l’únic mitjà de transport (el patinet és una joguina) que podrà 

entrar al recinte escolar. Els alumnes que vinguin amb bicicleta a l’escola l’han de 

deixar a l’aparcament habilitat i lligada amb un cadenat. En cas de robatori o 

desperfecte, l’escola no se’n farà responsable.  

 
 


