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      NORMATIVA CICLE INICIAL 

 
- L’hora d’entrada a l’escola és a les 9h i a les 15 h. La porta es tancarà 5 

minuts després. 
- Si un/a alumne/a arriba tard , se li aplicarà la normativa referent als 

retards. 
- L’hora de sortida és a les 12’30 i a les 16’30h. 
- Abans d’entrar, els alumnes faran fila als espais reservats. 
- Un cop a les classes, s’asseuran i prepararan el material per tal de començar 

amb puntualitat. 
- L’horari d’esbarjo és d’11 a 11’30h. No es pot anar al lavabo en hores de 

classe. 
- Els papers s’han de llençar a les papereres per reciclar. S’ha de tenir cura de 

les aules i de tot el recinte escolar. 
- No es poden portar joguines ni diners a l’escola ni a les sortides. 
- Els deures i treballs s’han de presentar el dia acordat. 
- S’ha de respectar el material escolar, recordem que és de tots. 
- No es pot destorbar el treball i el bon funcionament de les classes. 
- Està totalment prohibida l’agressió, tant física com verbal. 
- S’han de respectar els professors, els companys/es i qualsevol persona del 

Centre. 
- No es pot cridar, córrer o molestar pels passadissos o les classes. 
- No es poden menjar llaminadures a les classes ni al recinte escolar. 
- En cas de voler convidar els companys als aniversaris, només es demana 

portar una sola llaminadura per nen/a i no es poden repartir invitacions a 
l’escola. 

- Els abrics i anoracs han de dur una veta per poder-los penjar. 
- És obligatori portar una bata quan fem plàstica. O altres activitats que ho 

requereixin. 
- S’han de justificar sempre les faltes d’assistència, per escrit o 

telefònicament. 
- Si algun/a alumne/a ha de sortir sistemàticament en hores escolars, els 

pares/mares han de signar l’autorització corresponent. 
 


