
        CEIP FELIP BAUÇÀ

NORMES GENERALS
DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE

HORARIS, ENTRADES I SORTIDES:
- L'horari lectiu del centre és de 8:30 a 13:30h.
- El centre compta amb un sistema automàtic de timbres que marquen l'entrada i la sortida del col·legi.
- L'alumnat d'Educació Infantil entrarà i sortirà pel pati petit i els pares aniran a cercar als seus fillets a
les classes. Podran passar a cercar-los partir de les 13:15h.
- Els pares dels alumnes d'Educació Infantil que tenen fills a Primària no es poden quedar dins l'escola
esperant-los quan venen a cercar-los al migdia, sinó que han de sortir un altre cop per la porta del pati
petit per anar a la porta principal de l'escola.
- Un poc abans de les 8:30 el centre obri les portes perquè els alumnes de Primària puguin anar passant
a esperar en el pati. Quan sona el timbre es tanquen les portes del centre perquè els alumnes puguin
pujar a les classes. 
- Tal com es va aprovar en Consell Escolar, es deixen uns minuts de cortesia, des de que han pujat
totes les files fins a les 8:40h, hora en que ja no es podrà accedir a les classes fins passada la primera
sessió, a les 9.25h, havent de portar un justificant per escrit.
-  Els alumnes de Primària surten sols del centre a les 13:30h,  per tant,  els pares han de ser molt
puntuals per recollir-los. Els alumnes de 1r de Primària poden esperar als pares devora la porta principal
de vidres, però els pares han d'estar a la porta de l'escola abans de les 13:30h perquè els seus fills els
vegin i puguin sortir amb seguretat i sense provocar embossos.

ASSISTÈNCIA:
- L'assistència a classe és obligatòria i les faltes s'han de justificar per escrit, tant les d'assistència com
les de puntualitat.
- Els alumnes no poden sortir sols del centre durant la jornada escolar. En cas de que el seu fill/a hagi
de sortir al llarg del matí, el pare/mare ho ha de comunicar per escrit amb antelació a la tutora i l'han de
venir a cercar a l'escola.

DIRECCIÓ I TELÈFONS DELS ALUMNES:
- Els pares han de comunicar a la Secretaria del centre els canvis que es produeixen en les direccions i
els telèfons, i també han de deixar un o més TELÈFONS D'URGÈNCIA on els puguin localitzar en cas
d'accident o malatia del nin/a, tant a la tutora com a Secretaria.
- En cas d'urgència sempre s'avisarà en primer lloc als pares.
- Els alumnes de Primària han de dur emplenades correctament les dades personals de la primera
pàgina de l'agenda escolar.

EDUCACIÓ FÍSICA:
-  Els  dies  que tenguin  classe d'Educació  Física  els  alumnes han de dur  roba adequada (xandall),
sabates esportives, i una tovalloleta a partir de 3r de Primària.
-  Els pares han de justificar per escrit si el seu fill/a algun dia no pot fer esport.
- Per evitar accidents els alumnes han d'evitar dur penjolls, joies, rellotges, etc. En general, és millor no
dur aquests tipus d'objectes a l'escola.

RELIGIÓ:
-  Tots  els  alumnes  que  el  curs  passat  van  cursar  Religió  han  quedat  automàticament  matriculats
d'aquesta assignatura.
- Si algun pare/mare vol fer una canvi en aquesta matèria ho ha de comunicar a Secretaria a principi de
curs.

HIGIENE, VESTIMENTA I MALALTIES:
- És molt important que els nins i nines tenguin des de petits el costum d'una bona higiene diària i
venguin a l'escola nets i degudament vestits, amb roba adequada a l'època de l'any i a l'activitat escolar.



- Sobre tot els dies d'Educació Física, s'han de dur els cabells llargs recollits en una coa o trunella.
- Si un nin/a està malalt, té febre  o presenta símptomes de no trobar-se bé, NO ha de venir a l'escola,
sinó que ha de quedar-se a casa per prevenir contagis.
-  En  cas  que  un  alumne  tengui  una  malaltia  contagiosa  es  prega  que  ho  comuniquin  a  la  tutora
(xarampió, rubeola, presència de polls, etc.)
- A l'escola NO es poden administrar medicaments. En casos de malaties cròniques o circumstàncies
extraordinàries, els pares ho han de comunicar a Secretaria, on els explicaran el procés a seguir.

BERENARS:
-  Els  alumnes  han de  venir  a  l'escola  havent  berenat  adequadament,  per  afrontar  la  jornada  amb
l'energia necessària, i també  han de dur també berenar per prendre a l'escola a l'hora del pati.
- Aquest berenar ha de ser saludable, NO es poden menjar dolços, bolleria industrial, patatilles, etc. ni
iogurts o altres berenars que estiguin envasats.
- El berenar s'ha de dur en un embolcall ecològic, que es pugui reutilitzar (carmanyola).
- No es poden dur sucs per beure, sinó botelles petites d'agua (reutilitzar-les) o cantimplores que, a més,
no es poden baixar al pati.

TELÈFONS MÒBILS:
- Els alumnes no poden dur ni fer ús de telèfons mòbils a l'escola. Aquells alumnes que en duguin
l'entregaran a la tutora i no s'els tornarà fins al final de la jornada.

AMIPA I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
- Al centre hi ha una Associació de Mares i Pares d'Alumnes que col·labora activament amb l'escola i
organitza les Activitats Extraescolars i el servei d'Escoleta Matinera i guarderia.
- Vos animam a que vos feu socis de l'AMIPA, amb una petita quota anual. Teniu més informació al local
que l'Associació té devora l'entrada de l'escola.

MENJADOR ESCOLAR:
-  El  col·legi  compta  amb  un  servei  de  mejador  escolar  que  començarà  a  funcionar  el  dia  14  de
setembre. 
- Els alumnes en poden fer ús de manera fixa o eventual.En cas d'alumnes fixos, el cobrament es fa per
domiciliació bancària. En cas d'alumnes eventuals, el preu del menú és de 6 euros.
- Els pares/mares interessats en el menjador han de passar per Secretaria, on els donaran la informació
detallada.

WEB I AGENDA:
- Els recomanam que els pares/mares accedeixin la web de l'escola regularment, en companyia dels
seus fills, on podran consultar veure informacions diverses del nostre centre i imatges d'activitats que
realitzen els nins i nines.
- La nostra web és:  https://ceipfelipbauca.wordpress.com
- També els recordam que és important que els pares dels alumnes de Primària revisin l'Agenda Escolar
dels seus fill CADA DIA, ja que aquesta és el canal d'informació directa entre les famílies i l'escola  i del
seguiment del treball, notes i comportament dels seus fills, sortides escolars, autoritzacions, etc.

DIA DE VISITA DE PARES: 
Dimarts, de 13:30 a 14:30h. Amb cita prèvia a l'agenda escolar.

ENTREVISTES AMB L'EQUIP DIRECTIU: 
Sol·licitar cita prèvia a Secretaria.

HORARI DE SECRETARIA: 
8:30  a 9:00h: Exclusivament per pagar el Menjador Escolar.
11:00 a 13:30h: Horari d'atenció al públic.
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