NORMES DE CONVIVÈNCIA APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR

Pel bon funcionament de l’escola i l’adaptació d’un adequat ambient de convivència cal tenir
en compte:

 Horaris:
Horari d’entrada de 8h a 10h i de 15h a 16h. (possibilitat d’entrada a les 7,30 amb
previ avís)
Horari de sortida
al matí:
 de les 12.50 fins a les 13.10h (deixem 20min per venir de forma
esglaonada degut a la Covid 19)
a la tarda:
 de les 17.40h a les 18h (deixem 20 min igualment per recollir-los
forma esglaonada.

de

Cal respectar els horaris. Sempre que convingui es pot venir a recollir als infants
avisant a l’escola.
 Malalties: no es possible assistir a l’escola el nen que estigui malalt, en cas de dubte
per part del centre cal presentar un certificat del metge conforme no presenta cap
malaltia contagiosa. En cas de febre el nen/a romandrà 24h. a casa.
 Aniversaris: es celebraran a nivell d’escola sense cap aportació per part dels pares.
 Festes populars: seran de celebració interna sense la participació dels pares.
 També recordem que no es pot portar de casa joguines pròpies del nen que donin lloc
a baralles i competències.
 Un cop finalitzat l’horari escolar els nens no poden tornar a entrar a classe.
 Àpats: fora de les hores estipulades per esmorzar (10 – 11) i berenar (16,30– 17,30)
no es pot menjar a les classes.
 Servei de Menjador: De 13h a 15h amb previ avís d’un dia d’antelació. El menjar és a
càrrec dels pares. Cal signar el document específic de responsabilitat.
 Roba dels nens: cal que tota la roba que deixin a l’escola estigui adequadament
marcada amb el seu nom i les jaquetes portin a més una veta per a penjar, us
recordem que en general els nens van massa tapats.
 Medicaments a l’escola: no se’ls pot donar medicaments. En cas de ser molt
necessari han de portar una autorització per part dels pares i la recepta del metge.
 Higiene: es recomanable per una bona convivència que els alumnes assisteixin a
l’escola amb un nivell adequat d’higiene personal i en el vestir. Donem especial
importància a les ungles.
 Regularitat a l’escola: en cas de no poder assistir a classe cal que s’informi al centre.
 Autoritzacions pel recolliment de nens a l’escola.
o

CALENDARI


Vacances:
o Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.
o Setmana santa: de l’11 d’abril al 18 d’abril del 2022 , ambdós inclosos.



Dies festius:
A més dels dies festius que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i
Ocupació, són festius al centre els següents dies de lliure disposició
o
o
o
o

2 de novembre , lliure disposició
7 de desembre
28 de febrer
29 d’abril

I a més:
o 20 de gener, festa local

Trobareu un recull de fotos i vídeos durant tot el curs a:
WEB mega: enviarem link per accedir a cada àlbum que pengem

