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L’escola és un espai d’aprenentatge i de convivència per aprendre a formar part de la societat 
amb tots els drets i deures. 
 
L’escola té un Reglament de Règim Intern que es treballa amb els alumnes des de les tutories.  
 
Valorem en els alumnes l’esforç, la bona conducta envers els companys i els mestres  i 
l’assistència a l’escola. 
 
EXTRACTE DE LES PRINCIPALS NORMES CONTEMPLADES EN E L REGLAMENT DE 
RÈGIM INTERN 
 

• L’assistència a classe és obligatòria per a tots els alumnes. Les faltes d’assistència a 
l’escola s’hauran de justificar. Als dos mesos de no assistència l’alumne serà donat de 
baixa.  
 

• Es prega puntualitat a les entrades i a les sortides dels alumnes. L’escola obre portes 5 
minuts abans i tanca 10 minuts després. Nova mesura: els alumnes que arribin més tard 
de les 9,10h hauran de quedar-se al hall de secretaria (vigilats per personal del centre) 
fins que entrin a la seva classe a les 10h. 
 

• No s’agafaran entrepans al llarg del matí per entregar als nens. Si un alumne no porta 
esmorzar la família li haurà de donar a la tanca de l’escola a l’hora del pati.  
 

• Es convenient que les famílies respectin els horaris d’esbarjo dels alumnes ja que 
descansen, juguen i es relacionen amb els companys. 

 
• Al migdia només es quedaran a l’escola els alumnes que utilitzen el servei de menjador. 

El menjador té unes normes de funcionament que cal complir. 
 
• És obligatòria l’assistència dels pares a les reunions i entrevistes convocades pels 

professors o tutors. Es pot demanar tutoria quan la família ho consideri oportú, a través 
de l’agenda o verbalment. 

 
• Cal venir esmorzats, endreçats i  portar tot el material que sigui necessari.  

     
• Els pares no han de pujar a les classes quan s’ha iniciat l’horari escolar. Si cal donar 

alguna informació se li facilitarà als conserges o a la direcció. Els pares o persones que 
recullin els alumnes han de poder ser identificats pels mestres. 

 
• A l’aula, els alumnes respectaran en tot moment l’ambient de treball. A tota l’escola, es 

respectarà sempre el mobiliari, el material o els llibres de consulta. Si de forma voluntària 
l’alumne els fa malbé caldrà pagar el que val per poder comprar-lo una altra vegada. Les 
actituds negatives exclouran a l’alumne de sortides o excursions. 
 

• A les tutories setmanals amb els alumnes es treballen els valors que afavoreixen la 
convivència, l’esforç i l’èxit escolar. La llibreta de tutoria i el app class dojo recull dades 
dels alumnes.  
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• Els alumnes amb conductes negatives recollides al Reglament de Règim intern i la llibreta 
de tutoria no podran assistir a cap sortida. Els pares seran informats pel tutor. 
 

• S’informa a les famílies que no hagin pagat els llibres i materials en els terminis indicats 
que es seus fills no podran assistir a excursions que requereixin un pagament. 

 
• Cal signar, en el termini donat, totes les autoritzacions que facilita l’escola.  

 
• Si un alumne ha de sortir del centre en horari escolar, cal que els pares els vinguin a 

recollir a la l’escola. 
 
• No està permès portar mòbil i l’escola no es fa responsable de la pèrdua o desperfectes 

en objectes de valor. Si per força major l’alumne ha de portar el mòbil al centre cal deixar-
lo a direcció per recollir-lo al marxar. La família haurà de passar a buscar el mòbil si no 
manifesta que el porta i es guarda a direcció. En un moment concret del curs el mestre 
d’EF demana als alumnes que portin un mòbil per grup de treball amb finalitats 
educatives. Els pares sereu avisats a través de l’agenda. 

 
• És obligatòria la bata des de P3 fins a 4t. L’equip esportiu i el necesser per fer Educació 

Física és obligatori fins a 6è (pantaló blau, samarreta blanca o el xandall que es tingui i 
calçat esportiu) i el necesser amb els estris d’higiene. 
 

• Els mestres d’educació infantil han decidit celebrar els aniversaris del alumnes amb una 
corona que es quedarà a la classe. 

 
• Amb la finalitat, d’afavorir els bons hàbits dels alumnes, no es permet portar llaminadures  

ni sucs. Els alumnes a partir de P5 només veuen aigua. 
 

 
 

És molt important pels nens i nenes que 
els pares s’interessin pel treball que s’ha fet a l ’escola 

 i el  valorin,  
donant-los-hi així motiu per superar-se i esforçar- se. 

 

 

     
 

 
 
 
 
 

 
 


