
NORMATIVA GENERAL DE FUNCIONAMENT  

CURS 2013-2014 

Com cada inici de curs escolar us fem arribar les normes generals de 

funcionament. Més endavant, cadascun dels cicles fa arribar també a tothom la 

organització i la seva normativa interna. Però nosaltres aquí us exposarem  tots 

aquells aspectes que afecten el conjunt de la comunitat educativa i que  

faciliten una correcta convivència i el treball del dia a dia de tothom. 

Us recomanem una atenta lectura i ens posem a la vostra disposició per si hi 

teniu algun dubte o suggeriment. 

• L’horari de classes és de 9 a 12,30h. i de 15 a 16,30h  per a tot  

l’alumnat del centre, en jornada partida.  

• En jornada intensiva (20 de desembre i dues últimes setmanes de curs) 

l’horari és de 9 a 13. 

• Les activitats esportives i extraescolars es realitzaran a partir de les 

16,30h. 

• Cal  ser puntual!!!.  L’inici de les activitats a les aules es fa amb uns 

rituals, diferents a cada cicle, que cal que siguin compartits per part de 

tot l’alumnat. L’arribada en comptagotes dels nens i nenes dificulta l’inici 

conjunt de l’activitat i la concentració del grup. 

• Les portes de l’escola s’obriran a les 8h i 50m. i  es tancaran a les 9h. 

i 10 min .  A l’ inici de les activitats de tarda les portes s’obriran a les 

15h. i a les 15 h. i 10  min. es tancaran. El compliment d’aquests horaris 

afavoreix la seguretat de l’alumnat que roman dins el centre. 

• A les hores d’entrada s’ha de deixar l’alumnat a les portes d’accés als 

edificis d’Educació Infantil i / o Primària per tal de no interferir en les 

activitats d’inici de les sessions a les aules.  Utilitzeu sempre les 

agendes o llibretes per comunicar-vos amb el professorat i espereu les 

hores de sortida per poder-hi parlar. L’alumnat de primària pujarà a les 

aules, conduits pels mestres, organitzats en fileres, per tal de garantir 

l’ordre al pujar les escales. 



• Així mateix s’ha de recollir l’alumnat puntualment a les hores de sortida  

de l’escola, incloent-hi les activitats que es realitzen fora del Centre com 

la piscina, les sortides o les colònies. 

• Recordeu que a partir de les 12,40 cal que les portes estiguin tancades 

ja que al pati només hi ha d’haver l’alumnat que està sota la 

responsabilitat directa del monitoratge del servei de menjador . De la 

mateixa manera, a les 16,40h.   es tancaran les portes per tal que e ls 

espais siguin utilitzats per l’alumnat que realitza  les activitats 

esportives que organitza l’AMPA sota la responsabil itat del 

monitoratge. Al centre i al pati no hi ha de quedar  cap família.  

• La comunicació  general escola/famílies es fa mitjançant el correu 

electrònic i el bloc . En cas de tenir moltes dificultats per rebre correus o 

consultar el bloc, es pot comunicar a la direcció i a les coordinadores de 

l’AMPA i s’enviarà en format paper.  

• Les comunicacions i informacions d’aula  arribaran mitjançant correus 

electrònics o amb notes a l’agenda dels vostres fills i filles. És important 

tenir-ho en compte i vetllar per tal que aquesta comunicació sigui 

efectiva (reviseu regularment el correu, les agendes, motxill es...). 

Cal que signeu sempre les comunicacions  de sortides que us fa 

arribar el professorat i evitar que es produeixin malentesos en els punts 

d’arribada i de recollida dels nens i les nenes. Així mateix, cal llegir 

atentament i signar els diferents comunicats que el professorat us faci 

arribar a través de l’agenda.  

• Cal justificar telefònicament o per escrit les faltes d’assistència i les 

sortides del centre en horari escolar.  

• Remarquem  la necessitat de no transitar en cotxe pel camí  coincidint 

amb l’horari d’inici i final de les classes: molts nens i nenes hi circulen a 

peu i en bicicleta i els cotxes suposen un perill. Recordeu que s’ha de 

respectar el senyal i les indicacions de l’agent. 

• També volem recordar que no es pot circular pel pat i ni en bicicleta 

ni en patinet així com tampoc poden entrar al recin te escolar 

animals domèstics. 



Agraïm la vostra comprensió i col·laboració i us desitgem un magnífic curs 

2013-2014. 

 

 


