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NORMATIVA CENTRE                                             

CURS  2014-15 

 

 

  
 



Salutació 
 
Comença el curs escolar i com cada setembre us fem arribar la normativa que regeix la vida diària de 
l’escola i de tots els seus membres. 
 
Tots, (pares, avis, del nord, del sud, alts, baixos, rossos, morenos....)  estem implicats en l’objectiu 
comú d’EDUCAR i FER CRÉIXER els nens i nenes que vénen a l’escola. 
 
“VIATGE PEL TÚNEL DEL TEMPS serà el tema general del curs.  Aquest curs volem endinsar-nos 
en la història.  Al llarg del curs  anireu trobant més informació a la pàgina web del centre de les 
activitats realitzades. 
 
Sabem que podem comptar amb la vostra col·laboració per aconseguir aquests objectius.  
Gaudim tots doncs, d’un bon curs 2014-15. 
 
 
 
 

Calendari 
 
Durant el curs escolar 2014-15 tindran consideració de dies de vacances i/o festius els següents: 

- Nadal: del 24 de desembre del 2014 al 7 de gener de 2015 ambdós inclosos. 
- Setmana Santa: del  28 de març al 6 d’abril de 2015 ambdós inclosos. 
- 31 d’octubre 
- 5 i 8 de desembre 
- 16 de febrer 
- 1 i 4 de maig  
- 25 de maig 

 
        

 
- Acaben les classes: el 19 de juny de 2015. 
- El dia 23 de desembre i del 8 al 19 de juny farem jornada continuada. 
 
  
                              
 
 

Horaris 
 
 
EDUCACIÓ INFANTIL 
Matí de 9 a 12:30h 
Tarda de 15h a 16:30h 
 
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
Matí de 9 a 12:30h  
Tarda  de 15h a 16:30h 
 
JORNADA INTENSIVA 
Matí de 9 a 13h. 

 

Entrades i sortides 



Tots els alumnes entren i surten per la porta de l’Avinguda Barcelona exceptuant els alumnes de Cicle 
Inicial que la sortida la fan pel carrer Wagner.   
Les portes s’obren uns minuts abans de l’hora d’entrada per tal que els alumnes entrin sense presses 
i amb tranquil·litat al centre. També es demana a les famílies que durant la sortida NO ESPERIN 
DINS EL CENTRE ALS GERMANS ja que dificulta la sortida dels altres alumnes i de les famílies 
d’Educació Infantil. 
Heu de seguir les següents normes per tal d’aconseguir que aquests moments es realitzin amb 
comoditat i tranquil·litat. 
 
Entrades  
Educació Infantil:  
- Els nens i nenes entren per la porta de la dreta , la que es troba al costat de la cartellera i els 

infants s’adrecen sols a la seva aula. 
- Es demana a les famílies que no tapin  la porta per facilitar l’entrada dels altres alumnes. 
Primària: 
- Els nens i nenes entren per la porta de l’esquerra  i s’adrecen directament a la seva aula.  
- Quan sona la sirena es procedirà al tancament de les portes d’entrada i es considerarà una falta 

de puntualitat si l’alumne arriba un cop ja siguin tancades  les portes.   
 
Sortides:  
Educació Infantil: 
- Els pares entreu al centre a recollir directament a l’aula als vostres fills/es.  
- Us demanem que feu ús de la porta d’entrada d’Educació Infantil per deixar l’altra lliure per a la 

sortida dels alumnes de primària. 
- Aquells alumnes que siguin recollits pels germans grans la família ha de signar una autorització 

que s’ha de demanar a Direcció. 
Primària: 
- Cicle Inicial: Els alumnes baixen acompanyats per la/el mestra/e,  i a mesura que els nens veuen 

les persones que els recullen van marxant. Els dies de pluja els pares recollireu els infants 
directament a les seves aules utilitzant només l’escala de la dreta. L’escala de l’esquerra està 
reservada per als alumnes del segon pis. 

- Aquells alumnes que siguin recollits pels germans grans la família ha de signar una autorització 
que s’ha de demanar a Direcció. 

 
- Cicle Mitjà i Superior: Baixen de les classes en fila acompanyats del/la mestre/a i surten de 

l’escola tots sols. 
- El pares de Primària heu d’esperar els nens i nenes sense tapar les escales ni ocupar el porxo, 

podeu esperar-vos darrera les jardineres o el petit mur. Preguem  que no entreu al centre fins a la 
sortida  completa de tots els alumnes, tant d’infantil com de primària. 

- Per tal que els alumnes puguin sortir del centre a la fi de la jornada escolar s’ha de signar una 
autorització que els tutors us donaran a la reunió d’inici de curs. 

 
 

Puntualitat i Assistència 
 
L'alumnat ha de ser puntual i assistir regularment a l'escola. 
 
Cal notificar al/la tutor/a les faltes de puntualitat, escrivint un justificant signat mitjançant l’agenda (de 
3er a 6è) i en un nota escrita en un paper la resta de cursos (de P-3 a 2n). 
Les faltes d’assistència es notificaran telefònicament al centre el mateix dia. 
Si algun/a nen/a, per causes necessàries ha de sortir de l'escola en hores de classe, haurà de donar 
una nota al seu professor/a amb l’autorització a l’agenda si és de 3r a 6è. Els nens de P-3 a 2n se’ls 
haurà de recollir personalment a l’escola. Sense justificant cap alumne/a podrà sortir de l'escola en 
horari lectiu. 
 
Si l’alumne arriba amb retard (sense justificar) es pren nota i la Direcció es posarà en contacte amb 
les famílies que reiteradament no compleixin amb les normes de puntualitat i assistència.  Així mateix 
els tutors dels alumnes de 3r a 6è avisaran les famílies de les absències si no s’ha rebut notificació 
durant el dia. 
 



IMPORTANT!!!!        Quan la família no reculli puntualment  els seus fills/filles es procedirà a passar 
avís a la POLICIA MUNICIPAL per fer els tràmits corresponents. La família haurà d’abonar al centre 
el cost que ocasioni l’atenció de l’alumne/a en aquestes circumstàncies. Aquest protocol està 
consensuat pel Consell Escolar Municipal de Terrassa. 
 

Disciplina 
 
La comunitat educativa, a l’igual que en tots els altres àmbits de la societat, es regeix per uns drets 
que HAN DE SER respectats i uns deures que TOTHOM està obligat a complir. 
Aquests drets i deures estan regulats pel decret 279/2006 on consten tots els drets i deures dels 
alumnes així com les mesures correctores que es poden aplicar quan siguin necessàries. 
 
El procediment que es segueix a l’escola és: 
- Les faltes lleus les registren els propis professors/es.  Per l’acumulació de faltes lleus es pot obrir 

un full d’incidència disciplinària que es registra a través de la Direcció del centre i que ja està 
considerat una falta greu.  

- Quan es comet una falta greu s’obre un full d’incidència disciplinària que es guarda directament  a 
Direcció. 

- Les faltes greus es notifiquen a les famílies per carta. 
- L’acumulació de faltes greus pot donar lloc a la suspensió del dret d’assistència a l’aula i/o a 

l’escola. 
 
 

Contactes família-escola 
 
La Direcció de l'escola està a la vostra disposició i us atendrà el dimarts de 15h a 16:30h i el 
divendres de 11h a 12:30h. Respecteu si us plau aquest horari i en cas d’incompatibilitat horària 
poseu-vos en contacte telefònic per concertar si és possible una horari alternatiu. 
 
Els pares/mares podeu demanar entrevista per parlar amb el professorat sempre que ho cregueu 
oportú i se us concedirà hora d’entrevista tant aviat com sigui possible. L’escola proporciona un 
justificant pel treball si ho demaneu. 

 
Les reunions que es convoquen durant el curs tenen la finalitat d'informar-vos del funcionament de les 
classes. Estan adreçades als familiars responsables de l'alumnat, per tant els nens/es no han 
d'assistir-hi. Per a aquelles famílies que no poden deixar els nens i els han de portar a l’escola, 
l’AMPA  ofereix un servei de guarderia al preu de 3€ per nen. 
Quan el professor/a es comuniqui per escrit amb la família de l'alumne/a, cal donar-hi resposta a 
l'endemà, signant el justificant.  Així mateix les comunicacions que s’han de retornar signades o 
amb resposta cal que ho feu dins un termini màxim de dos dies (Fer-ho així agil itza la nostra 
tasca). 
No es pot entrar a la zona de les aules en horari escolar. Els encàrrecs els fareu a través d'una nota 
al/la professor/a i mitjançant l’agenda a partir de 3r de Primària. L’escola no es fa responsable dels 
encàrrecs fets si no seguiu aquest procediment. 
 
Us demanem que us abstingueu de telefonar als nens/es a l'escola per resoldre petits problemes 
particulars. Cal fer responsables als vostres fills/es en preparar tot el que els calgui (material, llibres, 
esmorzars, tiquets de menjador, equip d'educació física ...) abans de venir cap a l'escola. Només es 
passaran els encàrrecs d’urgència. NO ES FARAN ARRIBAR ESMORZARS NI MOTXILLES ALS 
ALUMNES SI SE’LS HAN OBLIDAT O HO PORTAVEN ELS PARE S. 
 
 
 
 

Bates i roba 
 



Els/les alumnes de Parvulari i Cicle Inicial han de portar una bata per a la classe i una altra per a fer 
plàstica, marcades amb el nom i una cinta de 15 cm. aproximadament per a poder penjar-les al 
penjador.  
Amb la finalitat d'evitar confusions i pèrdues, és important que els nens/es portin la roba marcada amb 
el nom i el cognom. Si extravien alguna cosa, podeu buscar en el cove destinat a tal efecte o 
preguntar a consergeria si l'han trobada.  La roba perduda es guardarà només durant un trimestre. 
 
Tots els alumnes del centre hauran de portar les jaquetes i abrics amb una cinta d’uns 15 cm. per 
poder-les posar als penjadors sense que caiguin.  Tots els penjadors estan als passadissos i cal 
evitar que estiguin contínuament per terra.  

 

Esmorzars 
Els alumnes han de venir a l’escola havent esmorzat a casa per poder iniciar la tasca escolar amb 
energia i capacitat de concentració i aprenentatge.  És molt important prendre fruita o sucs naturals, 
llet o algun derivat làctic i hidrats de carboni en forma de cereals, entrepà, galetes...... 
 
A l’escola els més petits, de P-3 a P-5 podran portar si la família ho creu convenient una peça de 
fruita o una part que ja vingui tallada i pelada dins un recipient hermètic. 
 
Els DIMECRES els alumnes de Cicle Inicial que vulguin portar esmorzar hauran de portar fruita. 
 
Pels alumnes de Cicle Mitjà i Superior recomanem també fruita i algun altre complement. 
 
 
 

Quota escolar, Sortides i Colònies 
 
Els alumnes del centre abonen una quota escolar de 100€ a Educació Infantil , de 90€ a Cicle Inicial i 
85€ els de Cicle Mitjà i Superior. 
 
 

Aquesta quota comprèn el material necessari per a treballar les diferents 
àrees curriculars i que l’alumne/a no ha de portar de casa.  També inclou el 
cost  de les  diferents sortides que es  realitzen durant el curs  excepte les 
colònies de 6è.  

 
   
 
 
El cost  de les sortides està calculat per la totalitat dels alumnes de cada 
aula ja que aquestes  activitats formen part del  treball curricular  i no són  
optatives, són obligatòries. 
Per això mateix si algun alumne no pot assistir-hi no es podrà 
retornar l’import corresponent. 
 
 
 
 

Educació física i Psicomotricitat 
 
Per tal de dur a terme aquestes activitats és necessari que tot l'alumnat de l'escola porti: 

- Roba esportiva: Xandall a l’hivern i pantalons curts i samarreta quan faci calor.  
 - Sabatilles esportives . 
 
L’ESCOLA DISPOSA D’UN MODEL ESPECÍFIC DE XANDALL 

 



PODEU TROBAR-LO A:  TRES DE DEU 
    Portal Nou, 14 
    Telèfon 93 785 48 89 
L'alumnat de 3r i 4t ha de dur també roba de recanvi i una tovallola petita. 
L'alumnat de 5è i 6è cal que porti, a més de la roba de recanvi, l'equip necessari per dutxar-se quan 
sigui possible: 
 - Tovallola i sabó 
 - Xancletes de plàstic 
 - Gorra de piscina (si es creu necessari) 
 
Els/les mestres de cada classe ja indicaran el dia que cal portar a l'escola aquest equip. 
Cas que algun/a alumne/a no pugui realitzar l'activitat per qualsevol motiu (malaltia, lesió, 
indisposició...) cal que els pares ho comuniquin per escrit a través de l'agenda o un certificat mèdic. 
 
No es podrà realitzar l'activitat si no es porta l' equip.  
Tota la roba personal ha d'anar marcada amb el nom i el cognom. 

 
 
 

Salut a l’escola 

 
 
En relació a la salut, la higiene, la prevenció i el control de malalties, cal atendre responsablement 
determinades normes de conducta. 
 
Cal procurar que els nens i nenes hagin pogut fer un bon àpat d’esmorzar abans d’anar a l’escola.  
Una bona alimentació abans de posar-se a treballar fa que es rendeixi més en qualsevol activitat, es 
té més energia.  Els alumnes que dinen a l’escola en el segon torn, poden portar un petit segon 
esmorzar saludable (fruita, fruits secs, un petit entrepà...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’administració de medicaments no és una activitat pròpia ni dels mestres ni dels monitors del servei 
de menjador. Tot i així, si per indicació explícita d’un pediatra  fos del tot necessari procedir en aquest 
sentit, cal que els pares es posin en contacte amb els tutors dels seus fills per tal de ser informats 
sobre el protocol a seguir (sol·licitud d’administració d e la medicació i recepta mèdica). 
 
Quan un alumne pateixi algun accident en el que es precisa atenció mèdica s’avisarà a la família per 
tal que el passin a buscar pel centre i l’acompanyin al centre mèdic. Només quan hi hagi un perill 
immediat i greu per a l’infant el centre acompanyarà el menor al centre hospitalari més proper. 
 
Si un alumne ve a l’escola amb alguna lesió que el privi de poder fer activitats físiques, caldrà que els 
pares ho notifiquin al tutor per escrit, per tal de prendre les mesures oportunes. 

 

Per a disminuir raonablement el risc de contagi dins de 
L’escola, la direcció del centre no acceptarà cap nen o nena 
que presenti: 
- Febre (temperatura superior a 37º). Després d’un dia 
sencer sense tenir febre es retorna a l’escola. 
- Estomatitis  (infeccions i lesions escampades a la boca). 
- Erupcions o altres alteracions de la pell, exceptuant el 
cas que un informe pediàtric indiqui el seu caràcter no 
contagiós. 
- Conjuntivitis purulenta sense tractament. 
- Vòmits i diarrees. 
- Polls i/o llémenes. 

 



 

 

El servei de menjador escolar 
 
Aquest servei s’ofereix a les famílies de l’escola per a tots els nens i nenes de qualsevol nivell 
d’Educació Infantil i Primària. Està incorporat al Programa general de menjadors escolars de les 
escoles públiques de Terrassa, que realitza l’empresa SERUNION sota la supervisió general d’una 
comissió del Consell Escolar Municipal. 
 
Els menús s’exposen al tauler informatiu de l’entrada de l’escola i també es donen als usuaris 
habituals del servei.  El preu del menú d’enguany encara no està determinat, a l’espera d’acord entre 
l’empresa i el Patronat d’Educació, però anirà al voltant dels 6,19€ dia pels usuaris fixes  i de 7,12€ 
dia pels que es queden esporàdicament.  
Els tiquets  per a l’ús esporàdic del servei es poden comprar AL CAIXER AUTOMÀTIC de “La Caixa” 
AMB EL CODI  0253335. Convenientment omplerts els podreu dipositar a una bústia que està 
instal·lada al porxo de l’entrada principal del centre. 
 

 
Respecte a l’escola 

Per tal de mantenir l'edifici amb les condicions necessàries de neteja i conservació, us preguem que 
col·laboreu amb nosaltres inculcant en els vostres fills/es la idea que l'escola és responsabilitat de 
tots. Qualsevol desperfecte que es causi no respectant aquesta norma, haurà de ser reparat per la 
persona responsable, sent les famílies les que hagin de respondre econòmicament. 
 
L’escola NO ES FA RESPONSABLE  dels objectes de valor (consoles, joguines, mòbils ...) que 
puguin portar els alumnes al Centre.  
 
Els alumnes que porten mòbils no els poden usar en horari escolar, inclosa l’estona del pati.  Si 
l’aparell sona o és utilitzat els professors el recolliran i serà retornat només als pares o tutors de 
l’alumne/a. 
 

                                                                   
 

 

Animals a l’escola 
 
Només es permetrà l’entrada d’animals dins el recinte escolar quan els professors/es facin una 
demanda específica per fer una activitat didàctica concreta. 
 
 
 

Pàgina web 
 



El nostre Centre disposa de pàgina web per donar a conèixer les característiques de l’escola i les 
activitats que s’hi realitzen, on es pengen treballs, fotografies i vídeos amb alumnes realitzant 
diverses activitats (excursions, tallers, Setmana Cultural, festes ...) 
La nostra pàgina web és:   http://www.ceip-agustibartra.cat 
 
 
 
 
 

Novetat!  Telèfon escola 
Degut a un canvi en la companyia de telèfon tenim un número nou a l’escola tot i que es manté l’antic 
número per a les trucades que es fan des de fora de l’escola.  Podeu doncs continuar trucant al 93 
784 17 32 però quan sigui el centre el que us truca per qualsevol motiu veureu que apareix el següent 
número: 
 

  673 06 45 97 



Equip docent 
Tutories, Coordinadors i mestres de suport 

COORDINACIÓ  
DE CICLE 

 
NIVELL 

 
GRUP 

TUTOR/TUTORA I HORES 
DE VISITA AMB PARES 

MESTRES DE 
SUPORT 

A  ROSA Mª TORRENTS 
Dijous de 12:30 a 13:30 

P-3 

B 
 

Mª ANTÒNIA PÉREZ 
Dijous de 12:30 a 13:30 

A 
 

LOLI CRUZ 
Dijous de 12:30 a 13:30 

P-4 

B 
 

LOURDES VALLÈS 
Dijous de 12:30 a 13:30 

A 
 

ELENA GUÀRDIA 
Dijous de 12:30 a 13:30 

B ISABEL BENÍTEZ 
Dijous de 12:30 a 13:30 

 
 
 
 
 
 
Educació Infantil 
Rosa Mª Torrents   
 
 
 
 

P-5 

C Mª DOLORS JURADO 
Dijous de 12:30 a 13:30 

Montse Dalmau 
TEI: Lídia Úbeda 
Mónica Bernús 
E.E. : Dolors Cano 
Ysa T Lídia Prieto 
rujillo 

A 
 

MIREIA TORRES 
Dijous de 12:30 a 13:30 

1r 

B 
 

JOAN GENER 
Dijous de 12:30 a 13:30 

A 
 

MARGARITA COMERMA  
Dijous de 12:30 a 13:30 

 
 
 
Cicle Inicial 
Margarita Comerma 2n 

B 
 

MARTA BERNAUS 
Dijous de 12:30 a 13:30 

Teresa Cabanes 
Lídia Prieto 
E.E. Fina Jornet 
Santi Benedicto 
 

A 
 

ÀNGELS GÀLVEZ  
Dijous de 12:30 a 13:30 

3r 

B 
 

ANNA SANZ  
Dijous de 12:30 a 13:30 

A 
 

ANA GONZÀLEZ 
Dijous de 12:30 a 13:30 

B 
 

MARIBEL GUIX 
Dijous de 12:30 a 13:30 

 
 
 
Cicle Mitjà 
Anna Mª González 4t 

 

C ALBERTO  VARÓN 
Dijous de 12:30 a 13:30 

Vicky Ramos 
Lourdes García 
E.E. Fina Jornet 
Santi Benedicto 
Lídia Prieto 

A 
 

ANNA NAVARRO 
Dijous de 12:30 a 13:30 

5è 

B 
 

AMÀLIA GIMÉNEZ 
Dijous de 12:30 a 13:30 

A 
 

ANNA RIALP  
Dijous de 12:30 a 13:30 

 
 
 
Cicle Superior 
Anna Rialp 
 

6è 

B 
 

JOSEP ANTONI RAMOS 
Dijous de 12:30 a 13:30 

Ysa Trujillo 
E.E. Fina Jornet 
Santi Benedicto 
Lídia Prieto 
 

 

   Especialitats 
 
ANGLÈS 
 

Anna Navarro 
Àngels Gálvez 
Lídia Prieto 

 
MÚSICA 

 
Ysa Trujillo 
Mònica Bernús 

 
EDUCACIÓ FÍSICA 
 

 
Alberto Varón 
Santiago Benedicto 

 
EDUCACIÓ 
ESPECIAL 

 
Fina Jornet  
Dolors Cano 

 
AULA D’ACOLLIDA 
 

 
Victoria Ramos  

 
ASSESSORAMENT 
PSICOPEDAGÒGIC 

 
Asunción Domènech 

 



Administració i serveis 
 
CONSERGERIA I MANTENIMENT 

 
José Manuel Martínez 

 
ADMINISTRACIÓ 

 
Montse Moreno 

 

Equip directiu 
 
DIRECTORA 

 
Mª Teresa Cabanes 

 
CAP D’ESTUDIS 

 
Lourdes García 

 
SECRETÀRIA 

 
Dolors Cano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Agustí Bartra 
  

Av. Barcelona, 69 
08222  Terrassa 
Tel:  93 784 17 32 / 673 06 45 97 
Fax: 93 786 96 05 
e-mail: ceip-agustibartra@xtec.cat 
web: http://www.ceip-agustibartra.cat 
 

 

AUTORITZACIÓ PER A SORTIDES  
 
Jo, en/na__________________________________, amb DNI nº______________ 
 
AUTORITZO el/la meu/meva fill/a  ____________________________________, 
 
de ________ curs, a realitzar totes les sortides culturals, excursions i espectacles  
 
aprovats pel Consell Escolar que es facin durant el curs escolar 2014-2015, i  
 
accepto les normes que per al seu bon funcionament s'estableixin. 
 
Cas d'accident o malaltia greu que requereixi una intervenció quirúrgica urgent,  
 
autoritzo el metge que l'atengui perquè l'efectuï. 
 
Pel que fa a les atencions especials (règim d'alimentació, medicació, al·lèrgies...), cal 
tenir en compte les següents: 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
................................................................................................... 
 
 
Terrassa, ______ de ___________ de 2014 
 
 
 
 
     Signat: _______________________________ 
      (nom i cognoms del pare/mare o tutor/a) 
 
Nom i cognoms del firmant: .................................................................................. 
 
Adreça: .......................................................... Població: ......................................... 
 
Telèfon: ................................. Nº afiliació a la Seguretat Social: ........................... 
 
 


