
ESCOLA FABRA                                                                                          CURS 2013-14 

 

                     

- NORMES DEL CICLE MITJÀ – 
                             
 
- L’hora d’entrada a l’escola és a les 9h. i a les 15h. 
- L’hora de sortir serà a les 12:30h. i a les 16:30h.  
- Abans d’entrar, els alumnes faran la fila respectiva havent-se acomiadat prèviament 
dels acompanyants. 
- Es pujarà en ordre, acompanyats del seu tutor/a o del mestre/a especialista, cap a les 
respectives classes. 
- A l´hora de sortida es baixarà amb fila i amb ordre, havent deixat la classe i tots els 
estris personals ben recollits i endreçats. Una vegada fora de l´edifici, els alumnes 
sortiran autònomament. 
- Un cop a les classes, s’asseuran i prepararan el material per començar les classes amb 
puntualitat. 
- L’horari d’esbarjo és d’11 fins a 11,30h. El timbre del pati tocarà 5 minuts abans 
d’entrar per poder anar al lavabo. No es pot anar al lavabo en hores de classe. 
- Els papers s’han de llençar a les papereres pertinents de reciclatge. S’ha de tenir cura 
de les aules i de tot el recinte escolar. 
- Si durant l’hora d’esbarjo, cau alguna pilota fora del recinte, cap alumne podrà sortir a 
recollir-la. Seran els i les mestres responsables qui la recolliran. 
- S’han de justificar sempre les faltes d’assistència, bé per escrit o telefònicament. 
- 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’ha de respectar als professors, als companys i a qualsevol persona del Centre. 
- No es pot cridar, córrer o molestar pels passadissos o les classes.  
- No es poden menjar pipes, xiclets ... a les classes, ni al recinte escolar ni a les 
excursions. 
- No es pot estar a la classe amb gorra posada si no és un cas de necessitat. 
- No es poden dur diners a les sortides.  
- Aniversaris: es recorda que només es pot dur una sola llaminadura per nen/a i que no es 
poden repartir les invitacions a l’escola. 
- Els abrics, anoracs i bates han de dur una veta (ampla) i ben cosida per poder-los 
penjar.   
- És obligatori posar-se la bata quan fem plàstica.  
- No es pot baixar la flauta al pati. Només es farà servir a l´hora de Música. 
- Per motius d´higiene, la flauta és d´ús personal i no es pot compartir.  
                   


