
Horari del servei de menjador: de 14:00h a 16:00h (a partir de les 15:00h, 
els  pares poden venir a cercar els seus fills o anar-se'n sols, prèvia 
autorització dels pares). 

Horari d’activitats extraescolars: de 15:00h a 17:00h. 

Transport escolar:   Per fer ús d’aquest servei cal que els alumnes disposin  
del carnet de transport facilitat pel centre. 

 

 CALENDARI ESCOLAR 2017-2018 

Curs escolar • Comença dia 13 de setembre de 2017. 
• Acaba dia 22 de juny de 2018. 

Vacances 
escolars 

NADAL:  
Acabam divendres 22 de desembre de 2017.  
Ens incorporam dilluns 8  de gener de 2018.  
 

PASQUA:  
Acabam dimecres 28 de març de 2018. 
Ens incorporam dilluns 9 d’abril de 2018.  

Dies festius 12 d’octubre de 2017 

1 de novembre de 2017 

6 i 8 de desembre de 2017 

16 de gener de 2018 

1 de març de 2018 

1 de maig de 2018 

Dies no lectius 

 

7 de desembre de 2017 (lliure disposició) 

2 de març de 2018 (festa escolar unificada)  

30 d’abril de 2018 ( lliure disposició) 
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HORARI DE SECRETARIA  

Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00h a 10:30h. 

Dimecres i dijous de 13:30h a 15:00h. 

HORARI  DE DIRECCIÓ 

Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00h a 10:00h. 

 



BENVOLGUDES FAMÍLIES, 

Us volem donar a conèixer una sèrie d'informacions que pensam que 
poden ser del vostre interès i que ajudaran al bon funcionament del centre. 

 ENTRADES I SORTIDES 

El recinte escolar romandrà tancat fins a les 8:45 h, que s’obriran les 
barreres d’accés. 

Per poder accedir els alumnes al recinte escolar abans de les 8:45h, 
hauran d'estar inscrits al servei d'Escola Matinera i sota la responsabilitat 
de les monitores. L’accés serà pel carrer Ribera  mitjançant el porter 
automàtic. 

Les barreres de l'edifici d'Educació Infantil, del carrer de Sa Tanqueta i 
carrer Ribera, romandran tancades a partir de les 9:10h i s'obriran a les 
13:50h. 

Si hi ha la necessitat de venir a cercar o acompanyar el vostre fill/a cal 
notificar-ho prèviament al tutor/a. NO ES PERMET L'ENTRADA DELS 
PARES DINS LES AULES.  

Una vegada tancades les barreres es podrà accedir al recinte escolar per 
les portes amb porter automàtic situat a l’entrada del carrer Ribera , (per 
als alumnes d’Educació Primària ) i per l’entrada del carrer Ses Escoles  
(per als alumnes d’Educació Infantil ). 

Les faltes d'assistència s'han de justificar per escrit. 

És important que els pares i mares, després de les entrades, no quedin als 
patis, ja que destorben el bon funcionament i organització de l'àrea 
d'educació física. 

  Educació Primària  

Les entrades i sortides de l'alumnat es faran mitjançant la música per 
megafonia. A les 9:00h sonarà la música i es formaran files davant les 
arcades d'ambdues entrades. Convé que els pares NO ESTIGUIN just 
devora aquestes files. 

  Educació Infantil 

El lloc assignat per fer l’entrada a l’edifici d’Ed. Infantil és pel carrer de Ses 
Escoles ( el carrer nou) o per la barrera de davant el menjador.  

 El tutor o tutora donarà la benvinguda al seu grup a davant de cada 
aula. És important que els pares no entrin dins l'aula, p er tal de 
facilitar l'acollida i l'organització de la classe.  

 

Volem recordar-vos que en el Decret 121/2010 de desembre pel qual 
s'estableixen els drets i deures dels alumnes i nor mes de convivència queda  
reflectit que és un DEURE de l'alumne l'assistència a classe amb puntualitat i 
complir els horaris aprovats per desenvolupar les activitats del centre . 

Convé que les famílies siguin les primeres a fomentar l'hàbit de ser puntuals. Quan 
un alumne arribi tard quedarà a secretaria fins a la propera sessió. 

 

 NORMES DE FUNCIONAMENT 

És obligatori que els alumnes duguin una agenda (millor si és la de 
l'escola) per tal de facilitar la comunicació família-escola. 

No es permet dur a l'escola aparells electrònics ( mòbils, consoles, mp3...) 
així com tampoc juguetes. Excepcionalment es podran dur juguetes 
tradicionals ( baldufes, cordes, elàstics, bolles, etc...) per ús exclusiu al pati. 

Es recomana dur berenars saludables (evitar brioxeria industrial) i fer ús de 
la carmanyola per dur els berenars per tal de fomentar la reducció de 
residus i envasos. 

No es permet l'entrada al recinte escolar d'animals , així com tampoc 
circular amb cap vehicle ( bicicleta, patinets, etc ...) 

És important que respecteu els horaris de Secretaria i de Direcció , per 
tal d’assegurar-ne la vostra atenció. Us recordam que la resta d’hores són 
lectives i per tant destinades a fer classe o substitucions. 

 

  UN DIA A L’ESCOLA: HORARI DEL CENTRE 

Horari del servei d’escola matinera: de 7:00h a 9:00h (Edifici de primària). 

Horari de la jornada lectiva: de 9:00h a 14:00h. 

Horari de l’esplai d’Educació Infantil i Primària és de 11:00h a 11:30h. 


