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REGLAMENT DE L’ESCOLA
CURS 2013-14

HORARIS I SORTIDES
HORARI
Entrada flexible de 8 a 9h. del matí.
Sortida de 16:45 a 17h. de la tarda.

Recordin que la porta es tanca a les 9:15. Preguem que respectin els horaris, tant
d'entrada com de sortida. Si un nen ha de sortir abans o arribar més tard, procurin ferho coincidir amb les hores que la porta està oberta. Especialment els divendres a la
tarda.
L'escola ofereix la possibilitat de fer hores complementàries de 5:00 a 6:00 de la tarda.

NORMES PER A LES SORTIDES
1r.

Els pares o responsables dels alumnes hauran de ser puntuals a l'hora de
recollir els nens i situar-se de manera que puguin sortir les files.

2n.

Les persones que vulguin fer alguna consulta breu a la senyoreta del seu fill,
s'hauran d'esperar fins que aquesta hagi acomiadat a la resta dels seus
alumnes.

3r.

Quan alguna persona desconeguda hagi de recollir a algun nen s'haurà d'avisar
prèviament a l’Escola i mostrar el document acreditatiu a la seva educadora.

4t.

Preguem que els cotxets que s’hagin de quedar a l’escola siguin petits i flexibles
i portin nom.
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VESTUARI

UNIFORME D’ESTIU I XANDALL
A partir del mes de setembre s’ha de portar l’uniforme d’estiu i la cartera de l’Escola. El
trobaran a “El Corte Inglés” de Plaça Catalunya.

CARTERA DE L’ESCOLA
Tots els nens de Llar 2 portaran un recanvi complet a la cartera, i els nens que no
controlin els esfínters, 3 ó 4 bolquers, un paquet de tovalloletes humides, una pinta,
colònia, la crema i el pitet. El paquet de tovalloletes i la crema, marcades amb el nom
del nen/nena, es deixaran a l’Escola. Els “xumets” també han de portar el nom.

MATALASSETS
Els nens que facin migdiada a l'Escola, han de comprar un matalasset. Els matalassets
han d’anar marcats amb el nom, i divendres se’ls emportaran a casa per rentar-los. El
trobaran a “El Corte Inglés” de Plaça Catalunya.

BATES
S'han de canviar cada dia i s'han de portar posades abans d'entrar a l’Escola. Han
d’anar marcades amb el nom. Les trobaran a “El Corte Inglés” de Plaça Catalunya.

MOLT IMPORTANT
Tota la roba que porten els nens, ha d'estar marcada amb nom i cognom. No ens
responsabilitzem de les possibles pèrdues.

ESMORZARS
Els nens que entrin abans de les 9:00 del matí, poden portat l’esmorzar i menjar-lo a
l’Escola, després de les 9:00, els nens ja vindran esmorzats de casa.

FESTES D’ANIVERSARI
Es poden celebrar a l'escola portant algun detall per repartir entre els nens (una caixa
de galetes, un pa de pessic...).
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ACTIVITATS
Començaran a l'octubre.

Matí

Dilluns
Anglès

Dimarts
Natació

Dimecres
Música

Dijous
Anglès

Divendres

Tarda

Música

Motricitat

Motricitat

Xandall

Xandall

La Natació és optativa a partir de Llar d'Infants (2 anys). Els pares interessats hauran
d'inscriure els seus fills a Secretaria.

HIGIENE i SALUT
Els nens i nenes d’aquestes edats s’encomanen les malalties fàcilment. Pel seu bé i pel
dels companys, si està malalt s’haurà de quedar a casa.
No es poden portar a la llar d’infants, nens i nenes que tinguin febre superior a 38º C.

CERTIFICATS MÈDICS
Si el nen passa alguna malaltia infectocontagiosa (conjuntivitis, varicel·la, ...), s'ha de
portar un certificat mèdic el primer dia de tornar a l'Escola.

MEDICAMENTS
Per donar medicaments als nens, s’anotarà a l’agenda l’hora i la quantitat, i després es
lliurarà en mà el medicament (a la senyoreta) de l’entrada. Cap nen portarà
medicaments a la cartera.

RÈGIMS
Els nens que hagin de fer règim ho comunicaran a la senyoreta de l'entrada al mateix
dia. Quan es tracti d'un règim especial a seguir durant una temporada, hauran de portar
un certificat del metge, on hi consti clarament el què no es pot menjar. En el moment
que ja es puguin adaptar al règim normal, també ho hauran de comunicar.
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HIGIENE
Recomanem que tallin les ungles dels nens sovint, en especial als més petits, així
s'eviten esgarrapades.

COMUNICACIÓ DIÀRIA
Als nens que es queden a dinar, se'ls anotarà cada dia a l’agenda l’informe dels
menjars, migdiada i "caques".

TUTORIES
L'Escola té organitzats uns horaris de tutoria per fer entrevistes amb els pares que ho
desitgin. Aquestes entrevistes es sol.licitaran prèviament a Secretaria.

ALTRES
AVALUACIONS
Seguint la Normativa vigent, s'avaluarà de la següent manera:
- Objectiu Assolit => O.A.
- Objectiu Assolit Parcialment => O.A.P.
- Objectiu No Assolit => O.N.A.
El seguiment detallat amb les corresponents observacions el trobaran, com sempre, en
els informes de Nadal i de final de curs.

COMUNICACIONS DE CANVIS
Els canvis d'horari, Natació, Mitja-Pensió, etc., s'hauran de notificar a Secretaria abans
dels dies 20 de cada mes perquè sigui efectiu el mes següent. No s'efectuarà cap
devolució que no respecti aquesta norma.
Quan es retorni un rebut es cobraran les despeses.
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CALENDARI DEL CURS 2013-2014
INICI DE CURS
El dilluns dia 2 de setembre s’iniciaran les classes.

VACANCES DE NADAL
L’Escola romandrà tancada els dies 24, 27, 30, i 31 de desembre i 2, 3, i 7 de gener.

VACANCES DE SETMANA SANTA
L’Escola romandrà tancada els dies 14, 15, 16 i 17 d’abril.

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ
Segons l’Ordre ENS/76/2013 de 30 d’abril, aquesta Escola farà com a festes de lliure
disposició els dies: dilluns 23 de setembre, divendres 2 de maig i dilluns 23 de juny.

FINAL DE CURS
El curs s'acabarà el dimecres dia 23 de juliol.
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