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    NORMES GENERALS 
   

 
 
 
 

1. L’actualització de dades haurà de ser renovada cada any abans del mes de juny, en 
les dates que s’indiqui. 

2. Per a poder admetre la matrícula d’un alumne és indispensable haver presentat tota 
la documentació d’acord amb la normativa vigent. 

3. El cobrament dels rebuts es farà per mitjà d’un Banc o Caixa d’Estalvis, en una 
llibreta d’estalvi o compte corrent.  

Les famílies hauran d’abonar, dins les dates previstes, les quotes estipulades 
encara que no haguessin assistit a classe, ja sigui per voluntat pròpia o per 
vacances escolars. 

El material escolar es facturarà cada mes.  

4. Pares i escola s’uneixen en la tasca formativa dels alumnes a través de la Carta de 
Compromís Educatiu que signen conjuntament. 

5. Els pares estan obligats a facilitar a l’Escola totes les dades que siguin necessàries 
per a complimentar l’expedient escolar i signar les autoritzacions que es deriven de 
l’aplicació de la LOPD. 

6. Els pares hauran d’assistir a les reunions que l’Escola convoqui. De no fer-ho es 
considerarà que estan d’acord amb tot el que s’hi haurà tractat o decidit. 

7. Els pares hauran de comunicar qualsevol al·lèrgia o malaltia a l’hora de formalitzar 
la matrícula, així com aportar qualsevol documentació que afecti a la guàrdia i 
custòdia. 

8. Les faltes d’assistència i els retards hauran de justificar-se. La puntualitat és un valor 
important en la formació dels alumnes de cara a ells mateixos i per respecte als 
companys. Han d’entrar i sortir a les hores marcades i no faltar sense justificació. 

9. L’administració de medicaments per part del personal de l’escola queda supeditada 
a l’autorització expressa i puntual de les famílies segons els formularis propis de 
l’escola. 

10. Si per una causa justificada l’alumne/a ha de sortir durant les hores d’escola, caldrà 
autorització signada pels pares. 

Recollida altres pares: Si la persona que recull els alumnes no és la que ho fa 
habitualment caldrà haver avisat amb antelació o, si no ha estat possible, aquella 
persona ha de signar aquesta recepció en un document habilitat a tal aspecte. 



 

 

 

11. Per a l’assistència a classe els alumnes d’Educació Infantil i Educació Primària, cal 
que portin bata segons el model de l’Escola. La bata haurà de portar l’anagrama de 
l’Escola, una tireta per a penjar-la i el nom i el cognom de l’alumne/a. 
A les bates dels alumnes d’Educació Infantil cal posar un dibuix a la butxaca. 
Els alumnes des d’Infantil fins a 4t de Primària que utilitzin el servei de mitja pensió 
hauran de dur una bata d’ús exclusiu per al menjador i de model diferent al de 
l’Escola. 

12. Per a assistir a les classes de psicomotricitat i Educació Física és obligatori l’equip 
d’acord amb el model de l’Escola. 
L’equip consta de: 
-  Samarreta  
-  Pantaló curt 
-  Xandall  
Les peces de l’equip (samarreta, pantaló curt, jaqueta xandall i pantaló xandall), 
hauran d’estar marcades amb la inicial del nom i el cognom sencer de l’alumne/a, 
amb un sistema que resti permanent. 

13. Els alumnes d’Educació Secundària tenen les normes de material i convivència a la 
Guia de l’alumne Tot ESO que s’entrega en començar l’etapa. 

14. No hi ha un model d’uniforme, però es demana a les famílies que ajudin els seus fills 
a portar roba adequada per estar a l’escola, que pot variar d’una etapa a la següent. 
Així, si bé el xandall pot ser adequat per a Educació Infantil i Primària, no es permet 
a Educació Secundària. 

I en general es demana que no es vesteixin samarretes de clubs esportius o amb 
missatges partidistes.  

15. Els professors no podran acceptar regals sota cap concepte. 

16. Els professors estaran a disposició de les consultes dels pares els dies i hores que 
en començar el curs se’ls comunicarà. No podran rebre visites durant les hores de 
classe, per tal de no interrompre-les. 

17. L’Escola realitzarà totes les proves psico-pedagògiques que cregui necessàries per 
a la millor formació dels seus alumnes. 
 
L’objectiu d’aquest conjunt de normes generals, junt amb el reglament de Règim 
Intern, forma part de la línia pedagògica de l’Escola, que alhora està d’acord amb el 

seu Caràcter Propi (Ideari) i contempla com a primer punt la FORMACIÓ INTEGRAL 

DE CADASCUN DELS ALUMNES. 

 

 

El compliment de totes les normes afavorirà que tots plegats aconseguim 

aquest objectiu. 
 


