
ESCOLA GENERAL PRIM 
REUS 

 

NORMES AL CICLE INICIAL  

 Pel bon funcionament de l'escola i per facilitar la tasca de l'alumnat i del 
professorat és important que tots/es respectem la normativa escolar. 

ROBA:  

- Les bates, jaquetes, anoracs, ... han d'anar marcats amb el nom del nen/a i 
tenir una cinta llarga per poder-los penjar. La roba que no estigui 
convenientment marcada es deixarà a objectes perduts. Els nens i nenes han 
de portar roba còmoda  per tal d'afavorir la seva autonomia. No cinturons, 
tirants ni petos. 

EDUCACIÓ FÍSICA:  

- Els nens hauran de portar xandall i sabatilles esportives sinó no podran 
realitzar aquesta activitat. 

- S’aconsella portar sabatilles de velcro als alumnes més menuts. 
- S’aconsella portar roba de recanvi i/o tovalloleta. 

PISCINA:  

- Han de venir de casa amb el xandall, les sabatilles esportives i amb el 
banyador posat. 
- Han de portar una motxilla amb: 

• Un barnús o tovallola. 
• Un gorro. 
• Xancles. 
• Roba interior per canviar-se. 

NETEJA I CURA PERSONAL:  

• Una capsa de mocadors de paper (demanat al llistat de material d’inici 
de curs). 

• Un paquet de tovalloletes humides (demanat al llistat de material d’inici 
de curs). 

• Ampolla d’aigua a la motxilla. 
• La bata obligatòria. 

 

 



ESMORZAR:  

- Els nens i nenes hauran de venir esmorzats de casa. A mig matí es farà un 
petit esmorzar on s'aconsella que portin un petit entrepà, fruita o unes galetes. 
No sucs ni iogurts. 

MEDICAMENTS I MALALTIES:  

- Si un nen/a està malalt, s'ha de quedar a casa fins que estigui 24 hores sense 
febre. 
- Els mestres col·laboraran en l'administració de medicaments quan aquests 
vinguin acompanyats de la prescripció mèdica corresponent: hora, dosi i durada 
del tractament. 

ANIVERSARIS:  

- Recomanem portar galetes, coca o pastís per celebrar-ho amb els companys i 
les companyes. 
- No portar llaminadures per repartir. 
- No es poden repartir invitacions de festes particulars dins de l'aula ni dins de 
l'horari escolar. 

JOGUINES:  

- No portar joguines de casa ni cromos ni res similar a l'escola. 
- El professorat no es responsabilitzaran de la pèrdua, canvi o trencaments 
d'aquest objectes. 

SORTIDES: 

- Totes les sortides seran avisades prèviament i cal que estiguin autoritzades. 
- Les sortides s'hauran de pagar al banc.  
- En cas d'anul·lació es retornarà, sempre que sigui possible, el preu de 
l'activitat i el transport no es retornarà. 

- És obligatori l’ús del xandall per a les sortides del centre. 

A L'ESCOLA NO  HAN DE PORTAR:  

- Pastes ni dolços (bollycaos, donuts, etc). 
- Llaminadures (caramels, xiclets, etc). 
- Roba amb "petos", cinturons o botons difícils de descordar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NORMES DE CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA 
 
Els mestres us fem saber que pel bon funcionament de l’escola necessitem la 
vostra col·laboració. Pensem que és molt important mantenir una bona relació 
amb la família dels nens i nenes. Per això us fem conèixer una sèrie de normes 
bàsiques: 
 
1. L’horari escolar és de 9 a 12.30 al matí i de 15 a 16.30 a la tarda. Preguem 
molta puntualitat tant a l’hora d’entrar, com a la de sortir. Volem crear en els 
nens i nenes un hàbit molt important: La puntualitat. 
 
2. A les hores d’entrar , us preguem a tots els que veniu a acompanyar als 
alumnes que els deixeu a la porta de l’escola i no cal que entreu a les aules. Si 
heu de comunicar alguna cosa a el/la mestre/a doneu una nota o apunteu-ho 
a l’agenda del/de la vostre/a fill/a perquè l’agenda és l’eina de comunicació 
entre l’escola i la família. Quan hi ha un comunicat cal retornar-la signada. 
 
3. Dins el recinte escolar i a les hores d’entrar i sortir, els alumnes mantindran 
l’ordre adient. Els primers cursos d’entrar a les aules són Segon i seguidament 
els cursos de Primer. 
 
4. La bata es portarà neta els dilluns, ha d’anar marcada i amb una beta 
suficientment llarga per poder-la penjar. Es portarà el divendres a casa per 
rentar. La bata s’ha de botonar sempre (dos botons).  
 
5. És obligatori l’ús de xandall de l’escola, samarreta de l’escola o simila r i 
calçat esportiu el dia d’educació física i a les excursions.  
 
6. Les llaminadures i les joguines a l’escola no són permeses (excepte 
aniversaris). 
 
7. Davant de situacions conflictives entre companys (baralles i agressions 
físiques) es parlarà amb els nens/es i s’aplicaran les normes de disciplina 
establertes per la comunitat educativa. 
 
8. Les faltes d’assistència i de retard s’han de comunicar  i justificar . 
 
9. Cap nen/a pot venir a l’escola amb conjuntivitis , febre o qualsevol procés 
contagiós. 
 
10. Us preguem que llegiu amb atenció totes les circulars que us enviem i si 
alguna s’ha de tornar complementada a l’escola que ho feu amb la major 
brevetat possible. 
 
11. Per agilitzar la sortida, els pares  haurien de mantenir una distància prudent 
respecte a les fileres de la paret. I esperar-se que el/la mestre/a els doni el 
nen/a i sortir amb ordre del centre. 
 
L’EQUIP DE MESTRES DE CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA 
 
US AGRAÏM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ  


