GUIA I INFORMACIONS PRÀCTIQUES DE L’ESCOLA
CURS 2019-2020

1. Entrades a l’Escola:
1.1 Horaris:
Llar d’Infants:8 a 6 de la tarda. De 6 a 7 hi haurà servei d’acollida.
Primària i Educació Infantil:9 a 1 i de 3 a 5.
Secretaria:¾ de 9 a 1 de 3 a 6.
Servei d’Acollida de l’AMPA: de ¾ de 8 a ¾ de 9.
Esplai a la tarda de l’AMPA: de 5 a 7.

1.2 Organització general de les entrades i sortides:
●
●
●
●
●
●
●
●

A l’entrada de l’escola hi ha una persona encarregada d’obrir la porta gran a ¾ de 9h, a
la 1h, a ¾ de 3h i a les 5h, per ajudar a controlar les entrades i sortides.
Hi haurà un mestre de primària encarregat de vigilar el pati a ¾ de 9 del matí. A ¾ de
3 de la tarda seran els monitors de menjador.
Durant les hores d’entrada i sortida, no es pot jugar ni amb els patis ni amb la pilota,
baldufes, saquis. Sinó, es recollirà el material i es comunicarà al tutor.
Els nens i nenes entraran i sortiran de l’edifici amb música: entrades, sortides i hores
del pati.
Infantil: m
 entre sona la música, els nens aniran entrant.
Primària: mentre sona la música, els nens aniran pujant. A l’hora de baixar cal
acompanyar la fila fins el vestíbul, excepte fins a Cicle Inicial que baixaran fins a baix.
Primària: el mestre de Música serà l’encarregat de seleccionar la música que
escoltarem a les entrades, tot iq eu s’acceptaran suggerències dels alumnes.
L’obertura de la porta del carrer Sant Carles és la següent: de ¾ de 8 a ¾ de 9, de ¼ de
4 a 4 i de 6 a 7.

1.3 Entrades i sortides de l’escola 
EN CAS DE PLUJA
:
●
●
●

Educació infantil: tant l’entrada com la sortida es podrà fer pel C/ Sant Carles.
Hi haurà una mestra de suport que controlarà aquesta porta.
1r, 2n i 3r de primària: s’esperaran al vestíbul d’entrada.
4t i 5è: s’esperaran als altres dos vestíbuls. Els Mowglis seran els primers a
sortir ja que molts marxen sols.

1.4 Recollida d’alumnes:
●

●

●

Els nens i nenes de la Llar d’infants hauran de ser recollits sempre per algun adult.
Els pares hauran de signar una autorització amb la relació de persones que vindran
a recollir els alumnes. Si hi ha alguna incorporació, caldrà que els pares avisin.
A partir de Follets poden ser recollits per algun germà més gran, a partir de 3r i
previ avís dels pares, i esperar-se a la porta principal per tal que els vinguin a
buscar.
Per a sortir sols de l’escola (a partir de Primària) s’haurà de firmar una autorització
(es reparteix a l’inici del curs).
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●
●
●

Els alumnes de Cicle Inicial se’ls recomanarà que s’esperin a sota les cistelles i que
els pares els recullin allà.
Per a sortir sols de l’escola i amb algun germà petit, caldrà també firmar una
autorització dels pares.
El pati d’Educació Infantil es mantindrà obert per a les famílies fins les 6 de la
tarda i sota la supervisió dels pares o adults responsables. En cap cas es podrà
utilitzar el material de l’escola.

2. Normativa de patis:
2.1 Patis d’Educació Infantil:
●

A partir de les 5 de la tarda no es podrà accedir al pati de la Llar. Les famílies que es
vulguin quedar a berenar a l’escola, ho podran fer al pati d’Infantil i fins les 6 de la
tarda.

2.2 Patis d’Educació Primària:
●

No es pot jugar ni berenar al pati de Primària a partir de les cinc ja que les instal·lacions
queden reservades pels alumnes d’extraescolars.

3. Sortides escolars:
3.1 MATERIAL:
1.
2.
3.
4.

Els nens/es han de portar boc’n roll o carmanyola per portar l’esmorzar a l’escola.
Els nens/es han de portar carmanyola amb el dinar (no entrepans), aigua i tovalló de roba.
En el cas que es necessiti material específic, s’informarà amb el comunicat de la sortida.
Si un nen o nena es deixa el dinar, entre tots el convidarem.

4. Vestuari escolar:
4.1 Normativa vestuari Llar d’Infants:
●

Bata: cal una bata de roba per l’hora d’art. Els Tabalets també necessitaran una bata
amb goma al coll i als punys per l’hora de dinar.

●

Material necessari:

-

Bosses: Una bossa de roba (no motxilla) per portar l’esmorzar i/o el berenar, en el cas
dels alumnes de la Llar. Una bossa de roba gran amb una muda de recanvi.

-

Tovallola

-

un llençol amb gomes i una manteta per als que fan la migdiada.

-

pitets per a cada àpat.

-

un tovalló de roba i un got de plàstic.

-

un anorac per a sortir al pati.

●

un paquet de” tovalloletes”.
ROBA MARCADA. Cal marcar tot el material: bosses, tovalloles...
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4. 2 Normativa vestuari Educació Infantil i Primària:
● Bata:
o

No necessitaran bata pròpia per fer Art. L’escola tindrà bates per utilitzar
sempre que sigui necessari.

●

Xandall: 
el xandall de l’escola és obligatori a Primària, i les famílies d’Educació Infantil
que ho vulguin, podran comprar la samarreta.
o Tot ha d’anar degudament marcat (equipament complert) i els pantalons llargs
i jaqueta han de portar veta.
o El primer dia d’EF es farà una revisió de la roba marcada (un cop hagi arribat la
comanda de xandalls).

●

Bosses d’esmorzar:
o Educació Infantil: Els nens/es portaran una bossa de roba amb
l’esmorzar(carmanyola o embolicaentrepà) i un tovalló de roba, tot marcat.
o Cicle Inicial i Cicle Mitjà: poden portar una bossa amb l’esmorzar (carmanyola
o embolicaentrepà); aquesta bossa o motxilla anirà cada dia cap a casa. Tot
marcat.

●

Tovallons i/o pitets per menjador: els Tabalets, Patufets i Follets han de portar un
pitet. Esquirols i Pinotxos un tovalló amb velcro. Per una millor higiene, cada dia es
retornarà a casa.
Els alumnes de primària utilitzaran tovallons de paper.

●

Tot el material que es trobi perdut es deixarà de forma organitzada a l’armari d’objectes
perduts. Un mestre/a encarregat/da, juntament amb alguns alumnes, en faran el control
setmanal. Passat un mes, tota la roba anirà a la Comissió Social. A les entrades i sortides, previ
avís, els pares poden mirar el material.

5. Malalties, accidents, xarops i medicaments:
o

o
o
o

Els mestres NO donaran cap medicació, només en cas que els alumnes es quedin a
menjador i durant les sortides escolars. Els pares han de firmar una autorització
conforme es pot administrar el medicament al nen/a. A la llar d’infants es demana el
justificant mèdic per tal d’administrar el medicament. Cal indicar el nom de l’alumne i
la dosi a la capsa .
Els pares signaran una autorització per poder subministrar paracetamol en cas de
febres superiors a 38º i estiguem fora de l’escola (sortides, colònies, etc).
FEBRE: en cas de febre, s’avisarà a casa que el vinguin a buscar
ACCIDENT: en cas d’accident es trucarà a casa. En cas que no puguin venir, s’avisarà
una ambulància per portar-lo a l’hospital.
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o
o

o
o
o
o

FARMACIOLA: La Secretària revisarà periòdicament la farmaciola i les farmacioles de
les sortides.
PARÀSITS CAPIL·LARS: en cas de polls, s’avisarà a casa que facin el tractament adequat
i es donarà un correu electrònic, o paper informatiu en cas de no tenir-ne, a tota la
classe.
CONJUNTIVITIS: s’avisa a casa que el vinguin a buscar perquè pot encomanar als
altres.
VARICEL·LA: l’alumne/a s’ha de quedar a casa cinc dies o fins que les crostes estiguin
seques.
HOMEOPATIA: en cas que algun alumne hagi de prendre “anisets homeopàtics” cal
parlar prèviament amb la família i acordar horaris.
Hi haurà una caixa amb serradures a cada aula d’EI i en el quartet de material de
manteniment de l’edifici de primària.
Remarcar la importància de prevenir els possibles contagis, així com l’administració
dels medicaments per part dels pares.

5. Protocol d’actuació en cas d’accidents:
1. Observació ocular per part del mestre i/o personal responsable per valorar la
importància i gravetat de l’accident o de la lesió. S’aplicaran les mesures pertinents.
S’informarà a la família del què ha passat perquè valorin si cal recollir al nen/a o no.
2. Si l’accident passa durant l’estona de menjador o amb un especialista, cal que el
mestre o monitor informi al tutor/a quan pugui.
3. Quan la lesió no és tant lleu, es comunicarà a la família per tal que el vinguin a buscar
per portar-lo al Centre Mèdic. En cas que la família no el pugui acompanyar, l’Escola
trucarà a una ambulància per traslladar-lo a l’hospital. En cap cas s’acompanyarà al
nen/a a peu o amb cotxe particular.
4. Si l’accident és més greu, trucarem directament a l’ambulància i es comunicarà a la
família tant aviat com es pugui. S’acompanyarà a l’alumne/a en tot moment fins que
arribi algun membre de la família.
5. Es farà una autorització genèrica a l’inici de curs.

6. Altres normatives:
10.1 Llaminadures:
o
o
o

Només es permet portar UNA llaminadura (no una bossa), galeta per nen. Evitar que
siguin objectes que es puguin emportar cap a casa.
NO es poden portar ni xiclets ni llaminadures amb pal. En cas d’al·lèrgies i/o
intoleràncies es permet portar un globus.
Els nens/es celebraran l’aniversari amb els companys i mestres del seu cicle o etapa.
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10.2 Assistència
o

Els alumnes hauran de tenir cura de no deixar-se res a les classes perquè no podran
pujar a les aules un cop acabades les classes.

10.3 Alimentació
o

o

L’esmorzar que es trobi i no se sàpiga de qui és es portarà a la panera del vestíbul
davant de secretaria. Cal recordar als alumnes que si alguna vegada es deixen
l’esmorzar a casa, han d’anar a mirar a la panera del vestíbul si hi és. Si no hi és, entre
tots el convidarem a esmorzar. NO es trucarà.
Els nens i nenes d’Educació Infantil demanaran a la cuinera si els pot donar una fruita.

10.4 Patinets i bicicletes
o

o

o

Els alumnes poden venir amb patinet o bicicleta a l’escola. NO es pot anar damunt del
patinet o de la bicicleta un cop dins l’escola. El deixaran als penjadors que hi ha davant
de les taquilles. A l’entrar a l’escola cal plegar el patinet.
Hi ha tres espais habilitats per patinets i bicicletes:
a. Els patinets plegables es podran guardar a les guixetes.
b. Els patinets no plegables es podran guardar sota les finestres d’anglès.
c. Les bicicletes es podran aparacar al prinicipi de la baixada.
CAL QUE CADA FAMÍLIA ES RESPONSABILITZI DEL SEU PATINET O BICICLETA
LLIGANT-LO AMB UNA CADENA SI HO CREU OPORTÚ. L’ESCOLA NO ES FA
RESPONSABLE DELS PATINETS O BICICLETES FORA DE L’HORARI ESCOLAR (de dilluns a
divenders de 9 a 5).

10.5 Vestuaris i dutxes
o

Els alumnes de Cicle Superior s’han de dutxar després de la sessió d’EF. Aquesta norma
també s’aplica, durant el 3r trimestre, als alumnes de 4t.

Cada inici de curs i per cicles s’organitzaran trobades alumnes/tutors/especialistes per tal de
recordar la normativa de l’escola.
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