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21. NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE CENTRE 
 
Aquesta normativa és ampliada i/o adaptada a cada Cicle, ja que la diversitat 
d’edats, nivells i edificis, fa que siguin necessàries diferents normes de 
funcionament o, si més no, diferents matisos de la mateixa.  
 
A les reunions de pares i mares s’informa de la Normativa pròpia de cada Cicle 
que, en cap moment exclou les normes següents: 
 
- Les portes del Centre s’obren a les 9h. i a les 15h. Demanem la màxima 

puntualitat.  
 
- Quan toca el timbre a les 9h i a les 15h, cada nen/a es posarà a la fila de la 

seva classe i pujarà en ordre, acompanyat pel professor/a. A parvulari 
entraran directament a l’aula. 

 
- L’escola no es fa responsable dels alumnes que es troben sols fora del 

recinte escolar.  
 
- Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe es consideren 

conductes contràries a les normes de convivència  del centre. 
1- Es considera falta de puntualitat arribar després de l’inici de les 

classes. 
2- Un cop tancades les portes d’infantil i de primària, cal entrar per 

secretaria acompanyats d’un adult el qual haurà de signar en el full 
de retards. 

3- Més de 5 faltes injustificades de puntualitat durant el mes serà falta 
greu a Primària. 

 
- En cas d’absència, cal avisar amb antelació o trucar per telèfon a secretaria 

i també al servei de menjador si en són usuaris. 
 
- Tant en cas de retard com d’absència, s’ha de presentar al tutor/a el 

justificant pertinent, signat pels pares o mares. 
 
- No és permès portar llaminadures en cap activitat escolar, tret dels 

aniversaris. 
 
- Tampoc es poden portar diners, ni a l’escola ni a les sortides. 
 
- L’escola no es responsabilitza dels objectes de valor que puguin dur els 

nens i nenes (joies, diners, joguines ...). 
 
- És imprescindible l’equip necessari, especificat pel mestre/a, per realitzar 

les classes d’educació física, psicomotricitat. 
 



       

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola FABRA 
Av. Del Bosquet, 1 08328 Alella 
Tel. 93 5557803  Fax 93 5557961 
a8000049@xtec.cat 

  

 

 

 

 

                           

 
- És obligatori portar bata amb una veta  per a les activitats que es requereixi. 
 
- Cal que les jaquetes i bates portin una veta llarga i vagin marcades amb el 

nom del nen o nena. 
 
- Cal que els alumnes portin mocadors de paper. 
 
- No es poden repartir invitacions per a festes i aniversaris dintre del recinte 

escolar, així com lliurar regals. 
 
- Es demana no portar més d’una llaminadura per nen/a, en els aniversaris. 
 
- Es demana que es comuniqui, per escrit o bé oralment, qualsevol canvi o 

circumstància familiar que alteri el normal funcionament dels alumnes. 
 
- En acabar la jornada escolar, tant del matí com a la tarda, els nens i nenes 

de parvulari es lliuraran només a aquelles persones autoritzades pels pares 
o tutors legals. 

 
- A partir de 1r de Primària, els nens/nenes surten sols de l’edifici per reunir-

se al pati de l’escola amb les persones que els han d’acompanyar a casa. 
 
- Cap alumne no pot venir a l’escola amb febre ni malalties contagioses.  
 
- En cas de paràsits, se seguirà el protocol vigent que forma part del NOFC 

(Acord del Consell Escolar seguint les directrius de la regidoria de Sanitat i 
del cap de sanitat municipal). Els nens i nenes als quals se’ls detecti 
l’existència de polls o llémenes, no podran incorporar-se a la seva classe 
fins que portin un certificat del metge on consti explícitament que no té polls 
ni llémenes.  

 
- A principi de cada curs escolar, les famílies ompliran una fitxa actualitzant 

les dades sanitàries dels seus fills/es. És important notificar les possibles 
modificacions. 

 
- Quan un nen/a es faci un mal que necessiti de cura mèdica, se seguirà el 

protocol establert pel Departament: si no és greu es localitzarà els 
pares/mares per tal que el portin a un centre mèdic. Si es tracta d’una 
urgència, també s’avisarà els pares/mares i s’actuarà de la manera més 
diligent , trucant al 112.  

 
- Per administrar medicaments en horari escolar és obligatori presentar la 

corresponent prescripció mèdica i l’autorització signada pel pare/mare. 
 
- Quan un alumne/a hagi de marxar de l’escola en horari lectiu o de 

menjador, no podrà fer-ho sol/a. En els casos de teràpies o tractaments 
continuats que no es puguin realitzar fora de l’horari lectiu, s’haurà de lliurar 
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a direcció l’autorització del pare/mare on es responsabilitzen del seu fill/a i el 
certificat amb l’horari i tractament específic. 

 
- La convivència dins l’escola obliga a mantenir un tracte respectuós vers 

totes les persones que s’hi troben. Estan totalment prohibides les 
agressions físiques i/o verbals.  

 
- Per afavorir aquesta convivència, no es poden portar aparells que necessitin  

piles,  ni a l’escola ni a les sortides. Tampoc no es poden fer servir mòbils 
dins el recinte escolar. A les colònies està prohibit portar mòbil. 

 
- El treball escolar exigeix conservar i respectar el material del Centre i les 

seves instal·lacions, així com qualsevol lloc on es realitzi una activitat 
escolar. 

 
- Segons la Normativa aprovada pel Consell Escolar, aquells alumnes que, 

de manera voluntària causin desperfectes en les instal·lacions del Centre, 
hauran d’abonar la quantitat que es consideri oportuna un cop s’hagin 
valorat els danys causats. 

 
- Amb l’objectiu d’establir noves relacions, així com noves dinàmiques de 

grup, els alumnes, un cop acabat cada cicle (final de P5, 2n i 4t) seran 
reagrupats. 

 
- Durant els trasllats des dels diferents edificis (horari de classes, menjador i 

activitats extraescolars) és indispensable mantenir un ordre en les files i un 
tracte respectuós. 

 
- No es pot destorbar el treball i el bon funcionament de la classe i de l’escola 

en general. 
 
L’ incompliment reiterat de les normes serà comunicat als pares/mares 
mitjançant un avís de falta, que haurà de ser signat i retornat al tutor/a. 


