Normes de Convivència Infantil
Treballem conjuntament família i escola: Normes de l’Escola
L’educació dels infants és una tasca molt complexa. L’àmbit que pertany a l’escola no pot ser del tot
complert sinó establim una estreta col·laboració escola-família.
Som conscients que és totalment impossible recollir la vida de l’escola dins d’unes normes de
convivència, per la qual cosa l’Equip Directiu es reserva el dret de judicar i avaluar qualsevol situació
nova que pugui sorgir i que no estigui expressada en aquesta normativa.
Tots els membres de la comunitat educativa som responsables de la bona marxa de l’escola. Per això
pensem que:
Puntualitat
1. L’alumnat ha d’arribar a l’escola amb el temps suficient per poder començar les classes
puntualment, és a dir, abans de les 8:55 h. i de les 14:55 h. És important que els nens/es ja hi siguin per
poder pujar amb la seva fila.

( aquest curs 2020-21 seguirem normativa entrada i sortida segons protocol COVID)
2. Quan l’alumnat falti a classe o hi arribi tard, ha de presentar la justificació adient dels pares, que
haurà de constar per escrit a l’agenda escolar, encara que ja s’hagi trucat a l’escola.
Sortides
3. Tot l’alumnat d’Educació Infantil surt pel carrer Creueta. En cas que no els vingui a buscar la
persona/es autoritzades a inici de curs -alumnes d’EI a 4t- (podeu trobar aquests formularis tant a la
porteria com a la pàgina web de l’escola) és imprescindible presentar una autorització per escrit. En cas
contrari romandran amb el professorat.

( aquest curs 2020-21 seguirem normativa entrada i sortida segons protocol COVID)
Vestimenta
4. Els nens/es d’Educació Infantil han de portar la bata durant l’horari lectiu i el xandall de l’escola i
calçat esportiu els dies de psicomotricitat i sortides escolars (inclòs anar a la piscina). Cal tenir la bata a
l’escola des del primer dia lectiu fins al darrer (cada divendres se l’emportaran per rentar).
5. Per fer ús del servei de menjador, tots els alumnes (fixes i esporàdics) han de portar una bata que
no sigui de l’escola (qualsevol model). Opcionalment es pot portar raspall de dents en un neceser, tot
marcat amb el nom.
6. Totes les peces de roba, sense excepció, s’han de portar amb el nom de l’alumne/a i amb
cintes per penjar.
7. Quan a un nen/a se li posa roba de l’escola cal tornar-la el més aviat possible i neta, ja que pot
ser necessària per altres.
8. Portar roba còmoda, fàcil de cordar i descordar, ni cinturó, ni tirants, ni “peto”
9. No poden portar paraigües a l’escola.

Escolàpies Sabadell . Fundació Escolàpies.
C/ Sant Josep Nº 21, 08202 Sabadell (Barcelona)
Tf: 937 255 348- Mòbil 636 510 581
info@escolapiessabadell.org
www.escolapiessabadell.org

Comunicació família-escola
10. Per tal de garantir la bona comunicació família-escola és necessari tenir actualitzades les dades
personals de cada alumne/a (adreça, telèfons de contacte, email...) En cas d’haver de modificar-les cal
notificar-ho a Porteria.
11. La majoria de circulars es fan arribar a la família a través d’email, per això és imprescindible
notificar qualsevol canvi a Porteria.
12. Les circulars en paper es fan arribar dins l’agenda que s’haurà de retornar l’endemà signada. La
circular cal que us la quedeu a casa. És obligatori portar l’agenda de l’escola cada dia i tenir-la en bones
condicions, tenint present que és un vehicle de comunicació entre l’escola i els pares o tutors.
Funcionament específic etapa infantil
13. És necessari portar la bossa de l’escola, matí i tarda, ja que sovint hi porten la bata, l’esmorzar,
l’agenda amb el nom ben visible i un dibuix per identificar-la.
14. No es poden portar joguines, joies.... aquest material “espontani” desorienta, distreu, provoca
baralles, es malmet i, a vegades, es perd. Els i les mestres no es fan responsables d’allò que el/la nen/a
porti pel seu compte.
15. És important que l’alumne/a porti esmorzar i que aquest sigui saludable. No es poden portar
begudes ni productes làctics.
16. A les hores de classe no es permès de menjar res, sense autorització del professor/a. No es
poden portar begudes, ni productes làctics... per esmorzar i no es permès menjar xiclets, pipes,
llaminadures... a l’escola.
17. Si un nen/a s’ha de quedar a la tarda una estona més a l’escola pot portar berenar.
18. Per tal de reduir la producció de residus recomanem l’ús d’embolcalls reutilitzables (o carmanyola)
19. Per normativa, no ens està permès administrar medicació. En casos imprescindibles cal entregar el
medicament a porteria, abans d’entrar, amb el formulari d’autorització degudament complimentat i una
còpia de la recepta mèdica (podeu trobar aquests formularis tant a la porteria com a la pàgina web de
l’escola).
20. Si el vostre fill/a té algun tipus d’al·lèrgia cal portar un certificat mèdic especificant quin és el
problema i els aspectes a tenir en compte. Quan un nen/a necessiti fer règim, cal avisar abans de les 9
del matí directament a porteria o bé portar una nota dels pares amb les indicacions oportunes.
21. Es prega abstenir-se de portar l’alumnat amb febre, malalties contagioses o paràsits.
22. Si durant l’horari escolar l’alumne/a es posa malalt, s’avisarà a la família per tal que el vinguin a
buscar. Es demana que no el portin a l’escola en un període de temps prudencial, segons prescripció
facultativa.
23. La normativa sanitària ens prohibeix repartir entre l’alumnat menjar elaborat a casa (pastissos,
rebosteria...) i per tal d’afavorir una educació per la salut volem evitar el consum excessiu de
llaminadures. Per aquests motius us suggerim portar un conte per a regalar a la classe i el llegirem aquell
dia.
Per a totes les etapes:
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Comportament
24. Per a que hi hagi un bon ambient de convivència a tota l’escola, l’alumnat ha de tenir un
comportament respectuós amb tots els membres de la Comunitat Educativa. Es considera el respecte a
un/a mateix/a, als altres i a l'entorn com un pilar fonamental de l'escola.
25.

Davant de qualsevol falta de respecte, es prendran les mesures oportunes.

26. Cuidem i respectem les instal·lacions del col·legi, el material didàctic, com també el material dels
companys/es. Davant d’un mal ús o ús inadequat, es prendran les mesures oportunes. Faltes
contràries a la convivència
27. Es considera falta greu: la manca de respecte, agressions (físiques, verbals i/o de relació) o
injúries a qualsevol membre de la Comunitat Educativa, fer malbé les dependències o el material del
Centre, cometre furts, copiar en els exàmens, falsificar signatures i marxar del col·legi sense permís
durant l’horari escolar.
28.
En cas de cometre alguna falta greu o que infringeixi algun punt del Reglament de Règim
Interior del Centre es prendran les mesures oportunes: s’avisarà a les famílies i, si és necessari, s’obrirà
expedient disciplinari. Cada cas serà estudiat per l’equip directiu i en cas d’expedient disciplinari
s’informarà al Consell Escolar.
29. La valoració de les faltes i les sancions corresponents ens és donada pel Decret 279/2006: “Drets i
deures de l’alumnat” que trobareu en el web de l’escola.
30.
Davant els conflictes derivats de la interrelació entre qualsevol dels membres de la
Comunitat Educativa, l'escola opta prioritàriament per la resolució pacífica de conflictes, utilitzant la
mediació com a via de resolució principal. En cas de no poder avançar per aquest camí, s'aplicarà el RRI.
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