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1. NORMES DE FUNCIONAMENT
Per al millor desenvolupament de les activitats escolars demanem
la total col·laboració de tots els pares en l’acompliment d’aquestes
normes.
1. Demanem la màxima puntualitat. Si un/a alumne/a arriba
tard per un motiu justificat cal que ho comuniqui per la
plataforma al/la tutor/a.
2. Els alumnes que arribin tard, de forma sistemàtica, es
parlarà amb la família.
3. El col·legi no es fa responsable dels alumnes fora de
horari escolar.

l’

4. A l’hora d’entrar i sortir no es jugarà a jocs que puguin
provocar danys (pilota, baldufa,...). Si l’alumne no compleix
aquesta norma se li retirarà el joc o joguina per un temps
determinat.
5. Es prega als acompanyants de l’alumnat que respectin la
zona per les famílies deixant lliure el passadís d’entrada i
sortida.
6. Si es dóna el cas que algun alumne hagi de sortir abans de
l’hora, la família ho justificarà prèviament a través de la
plataforma al/la tutor/a del curs.
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7. Qualsevol falta d’assistència haurà d’ésser degudament
comunicada per la família.
8. Si es donés el cas que algun alumne patís una malaltia
contagiosa, la família ho comunicarà al/la tutor/a i haurà
de presentar l’alta mèdica en incorporar-se a la classe.
9. Cal que les famílies informin al/la tutor/a si el seu fill/a
pateix algun problema de salut (al·lèrgies, polls, etc.).
10. L’escola no pot donar cap medicament en horari escolar.
Tot i això, davant d’una situació imprescindible, els
alumnes que hagin de prendre medicació cal que ho
justifiquin amb una AUTORITZACIÓ signada pels pares o
tutors legals, indicant la dosi i l’hora (la trobareu a la web
de l’escola). Sense aquesta AUTORITZACIÓ l’escola no
pot administrar cap tipus de medicament.

11. L’alumnat s’emportarà la bata cada divendres per rentarla.
12. No es permet portar al col·legi mòbil, mp3, consoles,
joguines (baldufa,...) ni qualsevol mena de llaminadures.

13. Per un millor rendiment escolar és convenient que els
alumnes no vinguin en dejú al col·legi. Si han de portar
l’esmorzar els recomanem que no portin pastes envasades,
ni aliments líquids.
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Recordeu que dimarts és el dia de la fruita.

14. No portar les coses oblidades a la porteria (flautes,
bates, entrepà, deures). No ho farem arribar als alumnes.
15. Aquest curs, de

forma excepcional, celebrarem els

aniversaris cantant a classe, no es podrà repartir menjar
als companys.

16. Els nens/es portaran motxilla cada dia amb l’agenda
escolar i les feines del dia a dia. És important que els
pares revisin els treballs que han realitzat els fills/es
diàriament. La plataforma és el mitjà de comunicació
entre l’escola i la familia.

17. Els pares es faran càrrec dels desperfectes ocasionats
pels seus fills en el material escolar del col·legi. L’alumne
que pengi una pilota de la classe haurà de portar-ne una
altra.

18. Un/a alumne/a es pot quedar sense sortida en cas de no
mostrar un comportament i/o actitud adequada. La seva
assistència a l'escola serà obligatòria aquell dia.
19. Obrirem les portes entre 8 i 10 minuts abans.
20. Per tal de reduir el pes de les motxilles s’han pres les
següents decisions:
- Possibilitat de deixar el material a l’aula (amb el relatiu
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grau de responsabilitat de l’alumne/a).
- Es recomana regular l’alçada de les motxilles, cal que vagi
enganxada a l’esquena.
Normativa general d’aula.
1. Cal tenir present que l’aula és un lloc de treball i que sempre
ha d’estar endreçada, fins i tot quan s’ha d’utilitzar com a
lloc d’esbarjo (en cas de no poder sortir al pati).
2. Cada alumne disposarà només del calaix de la seva taula per
desar el material.
3. Asseure’s a la cadira amb una postura correcta (amb
l’esquena dreta i mirant la pissarra).
4. Portar el material i la indumentària de treball correctes i
ben marcats.
5. No es pot menjar ni mastegar res dins la classe i tampoc
llaminadures en el recinte de l’escola.
6. En els canvis de classe i en els desplaçaments s’ha de
mantenir una actitud correcta.

Normativa general de treball.

1. L’alumne disposarà de tot el material necessari, però només
el necessari, pel seguiment de la classe.
2. El folrat dels llibres serà voluntari i amb el nom posat
obligatori.
3. Cal estar a les classes amb l’actitud adequada, respectant el
silenci i seguint les indicacions del professorat. Cal recordar
la importància del “gràcies”, “ si us plau”, ...
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4. Els treballs han de seguir les normes indicades pels
professors (marges, lletra, data...), de les quals tindrà una
còpia cada alumne/a.
5. Les correccions es fan en vermell. No es pot utilitzar
corrector (típpex), bolígrafs borrables ni fosforescents.
Tenint en compte el pes de les motxilles, els alumnes han
d'aprendre a organitzar el seu material i portar allò que és
necessari. El material de plàstica, religió, música i un llibre
d’anglès, es quedaran a la classe.
D’altra banda, també compartiran llibreta les matèries de
religió/tutoria, català/castellà i social/natural science. Anglès
serà una llibreta A5.

La falta d’assistència a classe no eximeix de realitzar el
treball d’aula i els deures, es presentaran el mateix dia que torni
a l’escola. Els controls es realitzaran el primer dia de classe de
l’assignatura. Serà responsabilitat de l’alumne/a demanar deures i
controls als seus companys.
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2. UNIFORME
L’uniforme és un signe més d’identitat corporativa. Cal que entre
tots siguem curosos i el respectem (eviteu comprar tot allò que
ja sabeu que no és l’uniforme).
Uniforme antic:
Nenes: Faldilla de quadrets, brusa o polo blanc, jaqueta o qualsevol
altra peça d’abric blau marí, bata de ratlles blaves o vermelles.
Nens: Pantalons grisos, camisa o polo blanc, mitjons blanc o blau
marí, jaqueta o qualsevol altra peça d’abric blau marí, bata de
ratlles blaves o vermelles.
Uniforme nou:
Nenes: Faldilla o pantalons grisos, polo blanc, jaqueta de punt i
bata de la fundació; mitjons i leotards grisos, abric blau marí i
complements blanc o blau marí.
Nens: Pantalons grisos, polo blanc, jaqueta de punt i bata de la
fundació; mitjons grisos, abric blau marí i complements blanc o
blau marí.

El calçat consta de sabates negres o blau marí (no botes).
L'uniforme d’educació física serà obligatori i consta de: xandall,
pantalons curts i samarreta de la fundació; mitjons blau marí o
blancs. Cal portar “calçat esportiu” blanc.

1. A la classe d’Educació Física és obligatori portar un necesser
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amb : pinta, sabó, una tovallola petita i una samarreta de
recanvi, no es pot portar colònia ni desodorant de cap tipus.
2. La bata, les peces d’abric, el necesser i la resta de material
escolar ha de portar el nom de l’alumne (amb veta per poder
penjar).
3. Cal portar correctament l’uniforme i evitar tot allò que no sigui
adient (tatuatges, ungles pintades, piercings, etc...).

3. CALENDARI I HORARI ESCOLAR
Aquest curs 2020-2021 l’escola s’inicia el dilluns 14 de Setembre
i finalitza el dimarts 22 de Juny.
L’horari serà de 8:55 h a 12:55 h i de 14:55 h a 16:55 h.
En aquest horari es realitzaran les activitats curriculars i
complementàries amb un total de 25 i 5 hores setmanals
respectivament.
A partir de les 17,00 h l’escola i l’AMPA organitzen activitats
extraescolars.

Dies en horari matinal:

21 de desembre 2020 de 9,00 a 13,00 h.
22 de juny de 2021 de 9,00 a 13,00 h.
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Dies de Jornada Intensiva
del 14 al 21 de juny de 9,00 a 14,00 h.

Vacances i dies festius:
Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021
(ambdós inclosos).
Setmana Santa: del 29 de març al 5 d’abril (ambdós
inclosos).
Festes locals:

30 d’octubre de 2020
24 de maig de 2021

Festes de lliure disposició:

7 de desembre de 2020
15 de febrer de 2021
21 de maig de 2021

4. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Les activitats complementàries són organitzades per iniciativa
del Centre escolar a part dels ensenyaments curriculars
finançats per fons públic.
Per aquest motiu, les activitats complementàries han de ser
finançades amb l’aportació dels pares dels alumnes. Això sí,
formen part del Projecte Educatiu de Centre que les famílies
heu demanat en el moment de sol·licitar plaça per al vostre fill
o filla.
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Bo i respectant sempre la llibertat de tots, encara que no
tinguin caràcter obligatori, en escollir la nostra escola, donem
per suposat que aquestes activitats són per a tot l’alumnat i
seran valorades segons els criteris d’avaluació establerts.
Les activitats complementàries aprovades pel Consell Escolar i
autoritzades per l’Administració són les següents per a Cicle
Superior:
Robòtica
Informàtica
Imagina!
Fem Camí (Projecte)
Lectura (Progrentis)

5. ACTIVITATS ESCOLARS
Les diferents activitats que realitzarem a l’escola seran entre
d’altres les següents:
- La Mercè

- Carnaval

- La Castanyada

- Pasqua

- Advent

- Quaresma

- Nadal

- Sant Jordi

- Festival

- Caminada Collserola
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6. VISITES CULTURALS, EXCURSIONS I
COLÒNIES.
Com a norma general sortirem de l’escola a les 9h i
tornarem a l’escola a les 17h.
5è Primària
1r Trimestre

Centre d'Estudis del Mar de Sitges
Sortida per Collserola – Font d’en Marc

2n Trimestre

Sortida Sagrada Família
Teatre d’anglès

3r Trimestre

Sortida a Can Ribas
Sortida esportiva a Castelldefels
Sortida per Collserola – Penya del Moro

6è Primària
1r Trimestre

Ruta de les ermites per Montserrat medieval
Sortida per Collserola

2n Trimestre

Museu de les matemàtiques de Cornellà
Teatre d’anglès
Sortida esportiva d’atletisme
Colònies a Sant Joan de les Abadesses (Ruta del
3r Trimestre
ferro, dies 2,3 i 4 de juny 2021
Sortida a Can Ribas
Educació Viària
Sortida per Collserola
*A totes les excursions del cicle sortirem i arribarem des de l’escola,
excepte a les colònies de 6è que sortirem des del carrer Joana Raspall 42 i
arribarem a les 17h al mateix carrer.
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7. EL PROFESSORAT
TUTORS:

Horari d'entrevistes:

Raquel Gómez

Dimecres de 15h a 16h

Aleix Rodríguez

Dimecres de 11h a 12h

Lourdes Zambrano

Dijous de 16h a 17h

Blanca Medrano

Dilluns de 12h a 13h

MESTRES DE CICLE:

Horari d'entrevistes:

Armand Oliva

Dilluns de 16h a 17h

David Trilles

Dimarts de 12h a 13h

Marta Palet

Dilluns de 15h a 16h

Marta Serrano

Dilluns de 15h a 16h

Laura Pérez

Divendres de 12h a 13h
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8. CRITERIS D'AVALUACIÓ
Els criteris d’avaluació, promoció i nota final estan publicats a
Clickedu (carpeta de la classe).

9. ENTREGA D'INFORMES
Els informes s’enviaran a les famílies via email.
1r Trimestre:
2n Trimestre:
3r Trimestre:

18 de desembre del 2020
25 de març del 2021
21
de juny del 2021

10. SERVEIS ESCOLARS
- Servei de Menjador
A l’escola no tenim cuina pròpia però el menú és equilibrat.
Els monitors/es són els que tenen cura d’aquest espai de temps
que inclou tant el temps de menjador com el de pati on organitzen
diferents activitats.
Funcionament:
- Alumnes que es queden al menjador durant tot el
curs: es passarà la quota mensual via domiciliació
bancària com hem fet cada any.
- Alumnes que es queden al menjador dies esporàdics:
Els tiquets s’hauran de comprar al SERVICAIXA. A
continuació adjuntem les instruccions.
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Al SERVICAIXA tindreu l’opció de comprar un tiquet o un
talonari de 5 o 10 tiquets. Un cop tingueu els comprovants de
compra (el SERVICAIXA en treu dos), els heu de portar a
l’escola on es canviaran pels tiquets.
Els tiquets consten de dues parts que haureu d’omplir amb la data,
el nom del nen i el curs.
Una part l’haureu d’entregar a la porteria i l’altra el nen/a l’haurà
d’ensenyar al tutor/a i entregar al monitor del menjador.
Preu

Codi

1 tiquet

10€

0241102

5 tiquets

50€

0241114

10 tiquets

100€

0241126

Passos per treure el tiquet al ServiCaixa:
Introduir la targeta.
Clicar Icones:
1. Pagaments
2. Sense codi de barres
3. Col·legis i matrícules
4. Amb el codi d’entitat
5. Introduir codi d’entitat
6. Introduir informació que demana la pantalla
a) Un cop s’hagi fet l’operació, s’imprimiran dos rebuts
que s’hauran de presentar al col·legi.
b) “La Caixa” no cobra comissió encara que la targeta
no sigui de la seva entitat.
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- Servei de SAM i SAT
L’escola ofereix els serveis d’acollida en el següent horari:
SAM: de 7:30 a 9:00 del matí.
SAT: de 5:00 a 6:00 de la tarda
Aquest servei serà gestionat per l’empresa Kith. L’activitat es
portarà a terme en anglès i l’escola proporcionarà esmorzar (SAM)
i berenar (SAT) pels nens i nenes que gaudeixin d’aquest servei.
El full d’inscripció el podeu recollir a l’escola i donar-lo a les
monitores el dia d’inici del servei d’acollida.
Els serveis es realitzaran si hi ha un mínim de 5 alumnes.

-

Servei de migdia

Alumnes que tenen germans a Infantil i/o a Primària.
Els germans dels alumnes d’ESO que esperen a l’hora del migdia als
seus germans grans, hauran de fer-ho al pati i sota la
responsabilitat d’un monitor encarregat dels alumnes del
menjador. Aquest servei tindrà un cost de mitja hora de SAM.
- Servei de venda de llibres de text
A final de curs mitjançant una circular s’informarà a totes les
famílies del procediment a seguir per adquirir els llibres de text.
Recordeu que aquest tràmit es fa via internet.
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- Servei de Casal d’estiu (juny, juliol i setembre)
Aquest curs també es farà Casal d’estiu per als alumnes
d’Educació Infantil i Primària. Aquest servei serà gestionat
per l’empresa Kith. L’activitat es portarà a terme en anglès.

11. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Oferim les activitats següents que es faran sempre que hi hagi un
nombre mínim d’alumnes inscrits:
- Anglès (Kith) (migdia i tarda)
- Science club
- MygrandChef
- Escola de Competència Digital ( a partir de Cicle Superior)
- Atura’t per les famílies (meditació)

12. ACTIVITATS FAMÍLIA-ESCOLA
- Dia de la fruita

Continuarem amb el DIMARTS dia de la FRUITA.
Els nens i nenes han de portar fruita per esmorzar, així aprofitem
l’oportunitat per treballar el bon hàbit alimentari de menjar
fruita.
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- Dia sense Carn
L’escola participa a la campanya
“dilluns sense carn”. És una campanya a
nivell internacional que anima a les
persones a no menjar carn els dilluns
per ajudar al planeta i millorar la seva
salut.
Trobareu més informació a la pàgina web de l’escola.

- Medi Ambient
Aquest curs continuarem treballant en la
conscienciació per la cura del medi ambient:
Reciclar, Reutilitzar, Reduir...
Un any més us demanem que utilitzeu carmanyoles
o embolcalls reutilitzables pels entrepans (film de
plàstic).
Paper d’alumini i envasos de tetra brick

NO

Si us plau.

Podreu seguir tota l'actualitat del nostre treball a través del
Twitter.

“BON CURS 2020-2021”
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