
COR DE MARIA VALLS 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
 

ACONSELLEM LES FAMÍLIES QUE COL·LABORIN EN EL COMPLIMENT 
D’AQUESTES NORMES 

 

• Està prohibit fumar en el recinte escolar, inclòs el pati. 

• En el recinte escolar no s’hi poden entrar animals, inclòs el pati. 

• No es poden prendre ni llaminadures, ni begudes, ni xiclets a l’escola (inclosos 

esmorzars i aniversaris).  

• Cal que els pares i les mares afavoreixin el respecte envers el material del centre 

(pati, classe, etc.) 

• L’horari d’Educació primària és: matí de 9 a 1 i tarda de 3 a 5, amb ampliació de la 

jornada de 8 a 9 del matí i de 5 a 6 de la tarda, per a tots els nens i les nenes 

d’Educació primària que els pares i les mares ho necessitin. 

• S’ha de ser puntual a l’hora d’entrada i sortida de l’escola. 

• Si a algun alumne/a no el recullen a l’hora, el/la professor/a corresponent el deixarà 

a càrrec de la persona que s’encarrega de les permanències del migdia o de la 

tarda. 

• Cal que els hàbits de comportament a l’escola siguin continuats a casa. 

• La roba que es deixi a la classe, ha d’anar marcada amb el nom del nen/a. 

• Totes aquelles peces de roba que hagin d’anar al penja-robes hauran de portar una 

cinta (bata, jaquetes i tovallola). 

• Cal vestir correctament i polida d’acord amb un centre educatiu religiós. 

• Els dies que fan educació física, cal que portin en una bossa el xandall del Col·legi i 

les bambes. 

• Els pares i les mares no poden pujar a les classes. 

• Quan el nen/a pateixi qualsevol indisposició, malaltia (febre, descomposició, 

conjuntivitis, paràsits, etc.), preguem als pares i a les mares no el/la portin a l’escola 

pel bé del seu propi fill/a i per tal d’evitar el contagi dels altres infants. 



• Per poder anar d’excursió, és imprescindible una demanada oficial degudament 

signada per part del pare, mare o tutors legals. 

• Us aconsellem no portar cap joguina a l’escola, en cas contrari s’entendrà que és 

per deixar-la a la classe. 

• Els tiquets del menjador es podran comprar a la porteria el dia abans a la tarda a 

l’hora de sortida, o bé el mateix dia al matí a partir de les 8:45h. Cal lliurar el tiquet a 

la tutor/a. 

• El Departament de Sanitat recomana no administrar cap tipus de medicament al 

Col·legi a no ser que sigui absolutament necessari, d’aquesta manera s’eviten 

possibles intoxicacions. En el cas que algun alumne/a necessités l’administració 

d’algun fàrmac s’hauran de complir les següents normes:  

o Venir a l’hora que s’ha de donar el medicament i que algun familiar 

l’administri. 

En el cas que no puguin venir s’haurà de:  

o Parlar amb el tutor/a de curs i lliurar-li directament el medicament.  

o Portar una demanda per escrit i signada pels representants legals indicant el 

període, la dosi i l’horari d’administració i adjuntant la recepta mèdica amb 

les indicacions del metge.  

 


