PRIMÀRIA

PAUTES ORGANITZATIVES i DE FUNCIONAMENT,

Curs 18-19

CURSOS

CATALÀ

MATEMÀTIQUES

CI, CM i CS

Agrupaments flexibles

Grup classe. Dos mestres a l’aula

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:
L’Equip d’Orientació Pedagògica dedicarà sessions setmanals d’atenció individualitzada i/o
en petits grups, a aquells alumnes que presentin necessitats educatives especials , dins o
fora de l’aula.
MATERIAL NECESSARI:
MATERIAL ESCOLAR CICLE INICIAL
Els alumnes rebran a classe el material necessari per treballar. No és permès de portar
a l’escola més material del que aquí ja es subministra.
ES DONA A CLASSE:
- Fulls pauta Montessori, Folis blancs.
- Llapis del nº 2 ,goma i maquineta.
- Colors plastidecors.
- Una carpeta de gomes per cicle
- Un carpesà per cicle
- Una agenda escolar
- Pegament, tisores, punxó, feltre i altres materials per fer Plàstica (és material comú
de l’aula)
- Dossiers de plàstic per portar fitxes a casa, etc...
- Estoig Entusiasmat
- Material Entusiasmat (Matijocs, pals de polo, metres, Geoplà...)
El material EntusiasMat romandrà a l’aula.
HAN DE PORTAR DE CASA:
-24 colors de fusta
-24 retoladors
-2 estoigs de cremallera per posar els colors i retoladors.
- Un regle de 15 cm. Com a màxim, de plàstic.
-Han de portar una motxilla (sense rodes) per dur l’agenda , el portafolis i
algun llibre que necessitin per casa. Aquesta ha d’anar i tornar a casa cada dia.
L’agenda no es pot personalitzar.
 Tot el material ha d’anar marcat amb el nom de l’alumne.
 Els llibres hauran de folrar-se i portar el nom i cognom per la part de fora,
excepte els d’EMAT.

MATERIAL ESCOLAR CICLE MITJÀ i SUPERIOR


Es donen a classe un carpesà i una carpeta classificadora per cicle , una agenda
cada curs escolar i les llibretes i fulls necessaris per treballar. Aquest material
és d’ús obligatori , ha d’estar en perfectes condicions, sense pintades,
dibuixos ni adhesius. En cas de pèrdua o deteriorament, caldrà comprar-
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ne un altre al col·legi.
Els llibres hauran de folrar-se, excepte Català i EMAT, i han de portar el nom i
el cognom de l’alumne. Les llibretes han de portar una etiqueta amb el nom de
l’alumne i l’àrea, per la part de fora.
Els alumnes han de portar un estoig amb: llapis, goma, maquineta i bolígrafs(els
de 3r, no han de portar bolígrafs) . També cal portar colors i retoladors en un
altre estoig.
Els alumnes de C.M. i C.S. han de dur un regle de plàstic de 15/20 cm aprox.
per ús diari.
Per treballar les llibretes, els bolígrafs han de ser senzills “ tipus bic”. No es pot
portar pilots, bolígrafs de gel, retoladors fluorescents…. A CS els bolígrafs han de
ser blaus i vermells (5è) i blaus, vermells i negres (6è).
Es disposa a l’aula de material comú: pegament, tisores, paper vegetal, fulls
quadriculats, folis, diccionaris…
A Cicle Superior (5è i 6è) Diccionari Anglés /català Català / anglès.
Si heu de comprar-ne un, us recomanem l’edició Pocket de les editorials
Cambridge, Oxford o Collins . Si en teniu una edició Pocket de les editorials
MacMillan, o d’antres , les podeu fer servir.
(Tots aquests diccionaris s’hauran de folrar i portar escrit el nom de l’alumne en
el llom).
Per l’àrea de Música a CM necessiten una flauta soprà (de digitació alemanya),
que pot ser tota de plàstic, fusta o bé de fusta i plàstic.
A l’àrea de matemàtiques, el material EntusiasMat a CM i CS romandrà a
l’aula.
Pendrive (SG): a CM s’entregarà a cada alumne un, per a ús exclusiu escolar i
no sortirà del col·legi. Aquest mateix s’utilitzarà també durant tot el CS. En cas
de pèrdua, se n’haurà de comprar un altre al col·legi.

Tot aquest material ha d’anar marcat amb el nom de l’alumne.
EQUIPAMENT ESCOLAR
Es obligatori l’ús diari de l’equipament escolar que la titularitat ha establert en
cadascuna de les etapes educatives, tan durant l’horari lectiu en el centre com a les
sortides culturals o recreatives.
Totes les peces han de portar el logo (patentat) de la Institució. (Capítol quart.
Art. 151
L’equipament escolar consta de:
a. Educació Primària: pantaló o faldilla pantaló, polo de màniga llarga o curta i
jersei/jaqueta i bata (marcada amb el nom).
b. Equipament esportiu per a les classes d’Educació física en les etapes
d’Educació Primària i ESO: pantaló llarg o bermuda i samarreta de màniga llarga
o curta, dessuadora.
-Abrics: poden ser de color blau marí, negre o vermell.
-Calçat: sabates, vambes o botes negres o blau marí. No es poden dur ni xancles ni
sandàlies.
-Mitjons, mitges o leotards: poden ser blancs, blaus o vermells.
CI – La bata es portarà a casa cada dimecres i divendres.
-Bata o samarreta de pintura (plàstica)
Tant la bata com les jaquetes i abrics han de dur una veta cosida per poder-los
penjar.
Tota aquesta roba ha d’anar marcada amb el nom de l’alumne, per evitar
canvis i pèrdues.
CODI: EPPOFRPICURS

Rev 9

Data:10/09/2018

Pàgina 1 de 2

EDUCACIÓ FÍSICA
-Mitjons d’esport
-Un parell de vambes
Per realitzar aquesta activitat , els alumnes...
 Els alumnes portaran el cabell llarg recollit en una cua.
 No es pot venir amb l’equip d’esport posat, els alumnes es canviaran als
vestidors del pavelló.
 Tota la roba ha d’anar marcada amb el nom, fins hi tot les vambes.
 Cal portar una nota a l’agenda o certificat mèdic fet per un especialista en cas de
no poder fer E.F.
 Els dies d’E.F. no es pot portar rellotge, anells, penjolls ni polseres.
 A Cicle Mitjà: han de portar unes pales de fusta o plàstic ( no serveixen les de
ping-pong, ni les de pàdel)
 A Cicle Superior: s’ha de portar una raqueta de bàdminton, només quan el
professor ho demani.
Els alumnes de 6è es dutxaran després de fer EF. És per això que hauran de dur:
xancles, gorro, tovallola i muda de recanvi.
Els alumnes de 5è portaran xancles, gorro, tovallola i muda de recanvi, a partir
del tercer trimestre o quan el professor ho demani.

MENJADOR
Els alumnes que utilitzen aquest servei , podran portar un necesser amb
pasta i raspall de dents i una tovalloleta per rentar-se després de dinar.
El necesser haurà de portar el nom complert de l’alumne i romandrà al menjador tota la
setmana. Divendres el duran cap a casa.
ALTRES INFORMACIONS:
MEDICAMENTS (veure Normes d’organització i funcionament del centre en el RRI)
 Els pares adequaran els horaris d’administració de medicaments per a que no
coincideixin dins l’horari lectiu.
 Llevat casos especials, només s’administraran medicaments als alumnes que es
quedin a dinar al col·legi. Per poder administrar-los, cal portar la recepta
mèdica (actualitzada) i l’autorització per escrit dels pares (mitjançant el
full destinat a tal efecte que teniu en el sobre de la reunió, a consergeria
o a la pàgina web), on s’ especifiqui el nom de l’alumne, la dosi i l’horari
d’administració.
 Els medicaments s’administraran únicament per via oral, i a la capsa o al sobre hi
ha de constar també:
-el nom complet de l’alumne/a
-la dosi que ha de prendre
-l’horari d’administració (abans o després de dinar)
-la durada del tractament
 Els alumnes que estan malalts no poden assistir a classe
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ANIVERSARIS
Per celebrar els aniversaris, només es podrà portar al col·legi (si els pares ho estimen
oportú) alguna cosa que ja estigui preparada per donar a cada nen/a (galetes o caramels
en bossetes individuals, xupa-xups, patates...) .
No és permès repartir dins el col·legi targes per convidar a festes d’aniversari.
REVISIONS MÈDIQUES, PSICOLÒGIQUES i VACUNACIÓ









Es realitzaran revisions mèdiques als alumnes de 1r, 3r,i 5è en el mes de
Novembre...
- 1r: 8 de novembre de 2018
- 3r: 9 de novembre de 2018
- 5è: 12 de novembre de 2018
Revisió bucodental als alumnes de 2n (segons ho estimi l’ajuntament o cap).
Les Proves Psicològiques es faran als cursos de 2n i 6è, en el transcurs del segon
Trimestre.
- 6è EP: dijous 24 de gener de 2019
- 2n EP: dimarts 2 i dimecres 3 d’abril de 2019
Els alumnes de 6è rebran les dosis corresponents de les vacunes HA, VPH i
Hauran de portar a l’escola el carnet de vacunacions. (Resta pendent d’acabar
De determinar el calendari de vacunacions. 1a dosi 8 d’octubre)
Proves de Competències Bàsiques pels alumnes de 6è :7, 8 i 9 de maig de 2019.
Proves diagnòstiques de 2n: del 13 al 31 de maig de 2019. (Nou)

JOGUINES i ALTRES
No és permès de portar joguines, ni aparells electrònics (consoles ,CD’S, mòbils,
MP4,...) a classe , ja que sovint només ocasionen distracció a l’hora del treball i
problemes entre els alumnes. Si el professor/a n’agafa algun, no els tornarà als alumnes
fins que ho cregui convenient.
Tant a l’hora del pati com al menjador, es disposarà de diferents materials: pilotes,
cordes i gomes de saltar, cartes...No és permès de portar pilotes.
No és permès de portar càmeres de fotografies, mòbils i d’altres aparells
electrònics a les sortides escolars.

Normes a recordar (veure Normes d’organització i funcionament del centre en el RRI)
Puntualitat
-La porta d’entrar al centre, es tancarà a les 9h i a les 15h, per tant
preguem molta puntualitat per poder iniciar les classes .
-En el cas, que alguna vegada s’arribi tard, s’ha d’entrar per secretaria, on el/la consergeerge
prendrà nota del retard .
L’acumulació de retards no justificats es considera una falta en el RRI i es comunicarà a una
les famílies.
Assistència
-És obligatori assistir amb puntualitat a totes les classes , activitats del centre i sortides
culturals, justificant les absències, els retards i les sortides abans d’hora, mitjançant
l’agenda escolar.
-Si per algun motiu s’ha d’entrar o sortir del centre per visita mèdica o altres motius, cal
fer-ho si es possible als canvis d’hora o a l’esbarjo.
Sortida alumnes de CS
Les famílies dels alumnes que hagin de marxar sols a les 13h i/o a les 17h, sempre o en o en
alguna ocasió, hauran d’omplir l’autorització pertinent i lliurar-la al tutor.
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Material
-Els alumnes hauran de portar el material necessari per treballar cada dia.
-L’equipament escolar és de caire obligatori .
-El material escolar (agenda, llibretes, libres, carpeta, carpesà, pen...) ha d’estar en bones
condicions, en cas de pèrdua o deteriorament , caldrà comprar-ne un altre al col·legi.
Comunicació:
-L’agenda és el vehicle de comunicació i cal portar-la cada dia a l’escola
-Per comunicar una incidència, els pares hauran de seguir el següent protocol:
Primer parlar amb el tutor o professor de l’àrea que correspongui, si no es pot resoldre,
parlar amb el/la cap d’estudis i, finalment, si cal, amb el/la director/a.
-Els professors i/o els pares comunicaran qualsevol incidència a través de l’agenda i els
professors i/o els pares, hauran de signar aquests comunicats per constatar que estan
assabentats.
-Les entrevistes s’han de concertar en l’agenda escolar indicant el motiu per a què es
sol·liciten.
-Cal respectar els horaris de visita de la comunitat educativa.
-Els professors, no poden atendre pares quan estan a classe o al pati, ni tampoc a les hores
d’entrada o sortida del col·legi.
Altres
-No es pujarà a les classes ni es lliurarà als alumnes cap material ni altres coses que
s’hagin oblidat, un cop iniciada la jornada escolar.
-Un cop finalitzada la jornada, les classes romandran tancades i no es podrà pujar .

ESTÀ EN LA VOLUNTAT DE TOTS ACONSEGUIR I CONTRIBUIR A MANTENIR UN BON
FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DEL CURS.

BON CURS A TOTHOM.
Equip de professors/es d’Educació Primària
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