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Com ja sabeu, l’Escola no només és un lloc on els nens  i 

les nenes aprenen aquells coneixements acadèmics 

necessaris per desenvolupar-se en el món real. També és 

un  espai d’intercanvi i relacions socials i, per tant,  cal 

que tots els que en formen part tinguem presents, 

respectem i complim aquelles actituds i normes que 

regulen aquesta convivència i que faciliten 

l’organització del dia a dia.  

És per aquest motiu que us fem arribar aquelles 

informacions necessàries que hem de seguir totes les 

persones que formem part de l’Escola per garantir el seu 

bon funcionament.  

És també molt important que doneu a conèixer aquesta 

informació a aquelles persones que, de manera habitual 

o esporàdica, vinguin a portar o a recollir els/les vostres 

fills/es a l’Escola.  
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Apartat 1. Entrades, sortides i la puntualitat. 

Apartat 2. Sortides i excursions. 

Apartat 3. Traspàs d’Informació Escola-     

família 

Apartat 4. Permisos.  

Apartat 5. Salut i higiene. Medicaments. 

Apartat 6. Material. 

Apartat 7. Els hàbits i les responsabilitats 

compartides.  



1. Entrades, sortides i puntualitat. 

 

- Els/les alumnes han de fer fila des de P5 a 6è de 

primària, tant per entrar com per sortir de l’Escola.  

- És fonamental que arribeu puntuals per a no 

interferir el correcte desenvolupament de les 

classes. A partir del tercer retard us farem arribar 

un avís per escrit. Si malgrat els avisos no es resolen 

els problemes de puntualitat comunicarem 

aquesta situació a l’equip directiu.  

- En cas que un/a alumne/a arribi quan les files han 

pujat,  haurà d’anar a la seva classe sol/a. Els 

pares, mares, avis, etc. no els podeu acompanyar.  

- Cal que respectem tots la formació de les files i no 

les trenquem per passar o per donar encàrrecs.  

- Cal que us acomiadeu del/de la vostre/a fill/a 

abans que es dirigeixi a la fila o que entri a la 

classe, és important no interrompre les files ja que 

el desplaçament de manera ordenada per 

l’Escola és un dels hàbits que treballem des de 

ben petits.  

 

 

- No podeu recollir els/les vostres fills/es fins que la fila 

de la seva classe no ha arribat al lloc que li correspon 

del pati.   

- Els nens i nenes no poden marxar sense haver-se 

acomiadat del/de la mestre/a, això vol dir que, pot 

ser, ens haurem d’esperar un moment fins que el nen 

o la nena es dirigeixi cap la persona que l’ha vingut a 

recollir. És important que complim aquestes 

condicions tant per treballar l’hàbit d’acomiadar-se 

de les persones amb qui hem compartit el dia com 

per raons de seguretat.  

- Els nens i nenes des de P3 a 3r de Primària que a les 

13.00 no hagin estat recollits a la fila s’esperaran a la 

secretaria. A partir de les 17.00, si no els heu vingut a 

buscar els portarem a guarderia.  

- Un cop els nens i nenes  han anat a la seva fila (a les 

hores d’entrada) i els heu recollit (a les hores de 

sortida) heu d’agilitzar la sortida del pati per tal que 

l’Escola es pugui tancar en l’horari previst i iniciar les  



 

activitats programades. Per no interferir el 

desenvolupament correcte de les activitats, 

l’Escola es tancarà a les 9.05 i les 15.05 hores i a les 

13.10 i les 17.10 hores.  

- En el cas que el/la vostre/a fill/a realitzi alguna 

activitat extraescolar, és important que no 

interrompeu les files per recollir o lliurar-los la 

motxilla o per donar-los el berenar. Cal que els 

alumnes estiguin pendents del monitor que els 

recull per raons tant d’organització com de 

seguretat.  

- Un cop heu recollit els nens i les nenes no es pot 

tornar a les aules. Només en casos molt 

excepcionals i puntuals es podrà pujar, i sempre 

acompanyats per un responsable de l’Escola 

(secretària o mestre).  

- Els dies de pluja, els alumnes des de P5 a 3r de 

Primària els recollireu a les seves aules, ja que no 

baixarem a fer fila a les pistes.  

 

 

Aquests dies, un cop els hagueu recollit, heu de sortir 

de l’Escola per les portes del pati i no per la de 

Secretaria, ja que aquesta la fan servir tant els 

alumnes de menjador com els d’activitats 

extraescolars.  

Els alumnes de 4t, 5è i 6è sortiran com un dia normal.  

- A partir de la una del migdia i de les cinc de la tarda 

no es pot jugar a cap  pati de l’Escola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2. Sortides i excursions.  

 

- Les cartes on us informem de la sortida que 

realitzarem sempre s’acompanyen d’una 

autorització que els pares o tutors heu de signar. 

Aquesta autorització s’ha de lliurar al/a la tutor/a 

com a molt tard el dia abans de la sortida. Penseu 

que el dia abans hem d’informar de quants 

autocars necessitarem per anar a la sortida i si no 

ens confirmeu l’assistència de l’alumne/a ens 

impediu fer aquesta comprovació i dificulta la 

bona organització de la sortida. Els/les alumnes 

que portin l’autorització el mateix dia de la sortida 

no hi podran assistir.  

- Si a part de l’autorització signada es demana una 

altra documentació que cal aportar prèviament a 

la sortida, també caldrà que la lliureu al/a la 

tutor/a dins el termini fixat per l’equip docent 

responsable d’aquesta activitat.  

 

 

 

 

- Si hi ha alguna activitat programada a la qual sabeu 

que el vostre/a fill/a no acudirà també ho heu de 

comunicar al/a la tutor/a.  

- A les sortides només es poden portar els objectes i 

material que estiguin autoritzats en la carta 

informativa que els/les mestres us hauran lliurat. No es 

poden portar telèfons mòbils, ampolles de vidre ni 

llaminadures.  

- En el cas de les convivències, és fonamental que 

ompliu bé tots els apartats de la carta i, sobretot, que 

ens faciliteu els màxims telèfons possibles de manera 

que en cas de necessitat no tinguem cap problema 

per comunicar-nos amb vosaltres.  

- En cas que estant de convivències ens hagueu de 

venir a buscar el vostre/a fill/a ens haureu de signar 

l’autorització que us lliurarà un dels mestres de l’equip 

docent de la sortida.  

 

 



 

 

- L’assistència a les convivència ha de complir el 

calendari complet. Només podreu venir a recollir 

el/la vostre/a fill/a en cas que els mestres 

responsables us truquin, ja sigui perquè està 

malalt/a o per un comportament inadequat.  No 

els podreu portar més tard ni recollir-los abans de 

la data prevista atenent a requeriments personals 

(exàmens, viatges, ...) 

- Els alumnes que, de manera reiterada, mostren un 

comportament inadequat tant dins de l’escola 

com en les activitats que realitzem fora d’ella, no 

podran assistir a les colònies o sortides. Si aquest 

comportament es produeix estant de 

convivències, us trucarem perquè els vingueu a 

recollir.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



3. Traspàs d’informacions Escola- família. 

 

- La informació que s’hagi de fer arribar als/a les 

mestres s’ha de donar a través de notes escrites 

(recordeu que a les secretaries de l’Escola hi ha 

un model) o mitjançant l’agenda (a partir de 4t 

de primària). No us adreceu a les mestres quan 

estan a les files, ja que, en aquest moment, han 

d’estar pendents dels/de les alumnes.  

- En el cas que la persona que vingui a recollir al/a 

la vostre/a fill/a (en els curs des de P3 a 3r de 

Primària) no sigui algú dels que coneixem, o el/la 

nen/a hagi de marxar sol/a, ens heu de fer arribar 

aquesta informació per escrit. Si és un imprevist 

podeu trucar a Secretaria i des d’allà faran arribar 

l’encàrrec al/a la mestre/a corresponent.  

- Si la comunicació que ens heu de lliurar és de 

caire confidencial la podeu fer arribar dins un 

sobre tancat anunciant a la part frontal a quina 

persona de l’equip va adreçada. 

 
 

4. Permisos.  

 

- Dins l’horari escolar no es poden donar permisos de 

manera sistemàtica per anar a un especialista 

(psicòleg, logopeda,...) ja que els/les alumnes es 

perdrien el desenvolupament d’unes determinades 

àrees i es veuria afectat l’assoliment dels seus 

objectius.  

- Les absències dels alumnes dins l’horari lectiu s’han de 

justificar, prèviament sempre que sigui possible,  

omplint el full model que trobareu a secretaria o a la 

pàgina web de l’Escola (www.cerveto.com).  Si no 

podeu fer l’avís prèviament a la falta d’assistència, 

podeu omplir el justificant en el moment de venir a 

recollir el/la nen/a.  

- En cas que l’alumne/a no vingui a escola perquè està 

malalt/a cal que aviseu trucant a la secretaria 

corresponent.  

 

 

 



5. Salut i higiene. Medicaments.  

 

- És important que ajudem a desenvolupar uns bons 

hàbits d’higiene. Per això és fonamental que els/les 

alumnes vinguin nets a escola (ungles curtes i netes, 

cara rentada, roba,...). 

- Cal que vinguin a escola amb roba i calçat 

còmodes que els permeti jugar i moure’s amb total 

llibertat.  

- En cas de malaltia infecciosa contagiosa o febre els 

alumnes no poden estar al centre i, per tant, els heu 

de venir a recollir tan bon punt us avisem. Els/les 

alumnes malalts tampoc podran assistir a les sortides i 

convivències.  

- Si els hem de donar una medicació caldrà que 

aquesta vagi acompanyada amb les informacions 

següents: nom, cognoms i curs de l’alumne/a que 

l’ha de prendre, hora de subministrament i dosi.  

- Per poder donar aquells medicaments que siguin 

imprescindibles ens haureu d’haver signat 

prèviament una autorització.  

 

 

- Cal que periòdicament controleu el caps dels nens i 

nenes per detectar la possible existència de paràsits. En 

cas que en tingui no poden venir a l’Escola fins que no 

hagueu fet el tractament i recordeu que per que sigui 

més eficaç s’ha de repetir al cap d’uns 10 dies.  És molt 

important que comuniqueu aquesta situació a algú de 

l’Escola (tutor/a, secretària, cap d’estudis,...).  

Si som nosaltres els que detectem que l’alumne/a ha de 

fer aquest tractament us trucarem perquè el vingueu a 

buscar de seguida, ja que hem d’evitar que els paràsits 

es contagiïn a altres companys/es.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. Material.  

 

- L’Escola no es fa responsable de les pèrdues o 

desperfectes que puguin patir les joguines o 

objectes personals que els/les alumnes portin de 

casa. 

- L’equipament obligatori (xandall fins a 6è de 

Primària i bata fins a 3r) ha de ser l’autoritzat per 

l’Escola.  

- La roba i el material dels/de les alumnes ha de 

venir marcat amb el nom. En el cas de la bata i 

jaquetes cal que portin una veta per poder-les 

penjar.  

- El material que els/les alumnes porten a l’aula ha 

de seguir les orientacions que els/les mestres us 

hauran donat, ja sigui en el llistat de material o en 

la reunió col·lectiva del mes de setembre. Cal que 

aquests materials siguin el més senzills possibles per 

evitar distraccions durant el treball a l’aula. 

 

 

 

 

- En cas que el mal ús del material (ja sigui de l’Escola o 

d’altres companys/es) o de les  

instal·lacions del centre per part dels alumnes generi 

desperfectes, hauran de ser els pares o tutors qui se’n 

facin càrrec de les despeses provocades per aquest 

fet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7. Els hàbits i les responsabilitats compartides.  

 

- Cal que entre tots ajudem a desenvolupar en 

els/les alumnes l’esforç i la responsabilitat davant 

la feina. Els hem d’ajudar a assumir les 

conseqüències dels seus actes i hem d’evitar 

“tapar” les errades que hagin pogut cometre. 

Equivocant-se també s’aprèn.  

- Davant les notes que us puguin arribar des de 

l’Escola heu d’esbrinar què ha passat i fer una 

reflexió amb el/la vostre/a fill/a. Davant qualsevol 

dubte o inquietud que la situació us pugui 

suggerir, eviteu els comentaris davant d’ells/es i 

adreceu-vos al/a la mestre/ a corresponent per 

aclarir-los.  

- Quan es deixin a casa el material (l’esmorzar, els 

deures, l’equipament d’educació física,...) no els 

heu de portar vosaltres a l’Escola, ja que han de 

veure que ells/es  han de fer-se responsables de 

les seves coses.  

 

 

- És important que els fem veure la necessitat de tenir 

uns bons hàbits de comunicació (vocabulari i to de 

veu adequat)i de respecte i educació entre les 

persones.  

- A casa, els pares i les mares sou els que heu de 

regular i decidir els horaris dels vostres fills/es i quin ús 

en poden fer de la televisió, l’ordinador,...  

- Cal que reguleu les activitats extra-escolars que fan ja 

que han de tenir temps tant per les tasques de deures 

que els proposem des de l’Escola com per jugar, 

descansar i col·laborar a les tasques de casa.  

- Si davant un fet s’han de prendre mesures per 

reconduir-lo o solucionar-lo (una reflexió, un càstig,...) 

aquestes han de ser immediates, ajustades i hem de 

ser capaços de complir-les.  

- Cal que els ajudem a entendre que hi ha temes que 

es poden negociar i consensuar, però en altres la 

decisió és exclusivament dels adults.  

  
 
 

I recordeu... 

“Tot allò que els pares fan de més,  

els/les fills/es ho fan de menys” 


