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NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT
 Respectar els horaris d’entrada i sortida de l’escola. La puntualitat és

imprescindible pel bon funcionament de les activitats. Els retards i la manca
d’assistència caldrà que siguin justificades per les famílies. Si l’alumnat ha de
sortir durant l’horari lectiu, caldrà que els pares o persones autoritzades vinguin
a recollir-lo a l'escola.
• Equipament d'Ed. Física. A les classes d'Educació Física i Psicomotricitat,

l’alumnat ha de portar el xandall complet ben marcat i les sabates esportives. Els
de Cicle Inicial portaran un necesser i els de Cicle Mitjà i Superior juntament amb
el necesser portaran també una samarreta de recanvi. Si no porten l’equipament
necessari, no podran fer la classe. En el cas que no es pugui realitzar l’activitat
física per malaltia, caldrà portar el justificant mèdic.
 Àrea de Religió. Per a poder canviar d’opció d’ensenyaments alternatius o

religió, cal fer-ho abans de l'inici de curs tot omplint un formulari a secretaria.
• Administració

de

medicaments.

Per

poder

administrar

medicació

a

l’alumnat, cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti la recepta del metge on
consti el nom de l’alumne/a i la pauta que ha de prendre. Caldrà portar també
l’autorització de la família per tal que el personal de l’escola pugui administrar al
fill/a, la medicació sempre que sigui imprescindible la seva administració en
horari lectiu. El model d'aquesta autorització es facilitarà a l'inici de curs i també
la podeu trobar a la pàgina Web sempre que us faci falta.
•Menjar saludable i Medi ambient. Per tal de prendre consciència d’una bona

alimentació, els dijous l'alumnat portarà fruita per a esmorzar.
Tots els esmorzars aniran en carmanyoles, evitant així l’ús del paper d’alumini.
• Consergeria. Donat que a l’escola no tenim conserge i tot el claustre està

ocupat amb les seves tasques, no agafarem cap oblit (esmorzar, carpetes,
llibres, claus, necesser....).
• Excursions. S'ha d'anar vestit amb el xandall de l'escola i dur la tarja sanitària.

Per tal de no endarrerir l'autocar ni les activitats que s'han realitzar en les

Carrer Sudanell, 8
25171 Albatàrrec

Tel. 973 720 639
Fax 973 720 888

E-Mail: ceip-santsalvador@xtec.cat
Web: www.escolasantsalvadoralbatarrec.org

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Sant Salvador
Albatàrrec. Lleida

diferents sortides, l'autocar deixarà un marge d'espera de 10 minuts. Passat
aquest temps marxarà.
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