RESUM DE LA REUNIÓ INICIAL: CURS 2018- 2019
AGENDA I NORMES GENERALS:
-

-

Preu de l’agenda: 6€, s’ha d’adquirir a la consergeria del centre.
S’ha de revisar, abans d’escriure el nom i emplenar la primera pàgina amb les
dades personals.
Vos demanam que llegiu, detingudament, la informació recollida a l’agenda i
faceu un ús correcte de l’intercanvi de comunicació amb el tutor/a; hi ha un
espai específic per a comunicacions. Els pares no han d’escriure allà on els
nins apunten els deures.
Recordau revisar l’agenda diàriament i signar els comunicats quan n’hi hagi.
Els nins han de dur l’agenda cada dia, no s’ha de deixar a casa.
Les normes generals les trobareu a l’agenda, és molt important llegir:
- Les normes d’organització
- Les normes de convivència. En aquest apartat, si un alumne
incompleix reiteradament les normes de convivència es posarà en
coneixement de la família per escrit, dins un sobre tancat i amb una
confirmació de rebut.

HORARIS I SERVEIS
-

L’horari és de 9h a 14h.
Els serveis de menjador i matinet comencen el 12 de setembre.
El preu dels serveis és:
● Menjador: fix 7€, eventual 7’50€
● Matinet fix:
De 7’30 a 9h

31€,
29€ dos germans
27€ tres germans

De 8 a 9h

26€
24€ dos o tres germans

● Matinet eventual: 1 alumne 2’50€
2 o més germans 2€ per nin/a
Si el tiquet d’usuari de menjador eventual no s’ha disposat a la bústia abans de la
seva recollida (9’15h), no es podrà fer ús del menjador aquell dia per motius
d’organització de l’empresa concessionària del servei.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Es fan d’octubre a maig (ambdós inclosos) i les organitza l’Amipa.
HORARI DE CLASSE
Es troba penjat a l’aula i es dóna una còpia a cada alumne perquè el tengui a
casa en un lloc ben visible. També es copiarà a la pàgina corresponent de l’agenda.
S’ha de consultar cada dia per no deixar-se material a casa.
ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES A L’ENTRAR A LES 9h
Els alumnes entraran tots sols per la porta lateral i pujaran directament a les aules,
on el professor corresponent els esperarà.
La puntualitat és un hàbit i com a tal s’ha d’adquirir el més aviat possible. Vos
demanam la màxima col.laboració en aquest punt..
Si algun alumne arriba després de les 9’10h trobarà la porta del centre tancada ,
haurà de tocar al timbre de la porta i esperar que el conserge li obri dur un justificant
del seu retard signat pel pare/mare/tutor (agenda).
SORTIDA
Tots els alumnes han de sortir acompanyats. El mestre/a els acompanyarà a la porta
i no sortirà cap alumne del centre tot sol sense autorització signada pels pares.
TUTORIES
Per demanar una tutoria es farà a traves de l’agenda. El dia assignat a les famílies
per fer tutoria és el dijous de 14 a 15h.
DEURES I CONTROLS
A classe s’apunten els deures en una pissarra blanca i no s’esborren fins que s’han
corregit.
S’intentarà donar deures de manera compensada entre totes les assignatures
encara que, a vegades, dependrà del ritme del treball a classe. Si vos diuen de
manera reiterada que no en duen posau-vos en contacte amb el tutor/a
corresponent.
A casa s’ha de disposar del material necessari per fer els deures, així s’evita
transportar el que es té a l’aula.
La nota dels controls la duran anotada a l’agenda i la família haurà de signar al
costat com assabentats. Els controls no es duran a casa.
MATERIAL ESCOLAR

S’ha de comprovar que es correspongui amb el que es demana al full que es dóna
el mes de juny.
El primer dia han de dur el material fungible. El segon els llibres de les assignatures
corresponents. El tercer dia la resta.
QUALIFICACIONS
La nota global de cada trimestre no és només la mitjana de les notes dels controls,
ja que depèn d’altres factors: feina de classe, actitud de l’alumne…. A les àrees de
llengua també es valora l’expressió oral.
L’ordre i presentació dels quaderns es tendrà en compte.
Les notes són numèriques.
QUOTA
És de caràcter anual i es manté la mateixa dels del 2006: 35€
S’han d’ingressar al compte de l’escola abans del 31 d’octubre.
S’ha de lliurar als tutors el justificant d’ingrés al banc (amb el nom de l’alumne i curs)
A més s’ha de fer l’ingrés els cursos que ho requereixin de la quota dels programes
EMAT i SNAPPET.
Totes les despeses queden reflectides al compte de gestió de l’escola que,
posteriorment, es revisen al Consell Escolar.
Per qualsevol problema que tengueu respecte a l'abonament de la quota podeu
posar-vos en contacte amb el tutor i s’intentarà donar solució a cada cas.
GESTIB
A partir d’aquest curs us heu de donar d’alta al Gestib per poder rebre notificacions
a través de l’email de l’escola

