
 
 

 
 

 

NORMATIVA GENERAL DE L’ESCOLA 2022-2023 

Tota la Comunitat Educativa ha de mantenir una actitud de respecte i 
acceptació de la Proposta Educativa del Centre, i complir les normes que 
regulen la vida escolar, afavorint així un clima de convivència, treball i 

solidaritat. 

Tots hem de respectar els horaris de l’escola essent puntuals a les entrades, 
a les sortides i als diferents serveis que s’ofereixen. 

 
Els alumnes han de venir nets a l’escola i vestits i pentinats amb correcció i 
discreció, evitant accessoris que siguin innecessaris. Han de venir amb 

l’uniforme complet, tant de vestir com el xandall. Es demana que marqueu 
les peces de roba amb el nom de l’alumne/a. 

 
L’alumnat ha d’utilitzar responsablement les instal·lacions, els materials i els 
equipaments de l’escola i respectar les pertinències dels companys. S’han de 

mantenir especialment nets els espais que utilitzam tots (banys, passadissos, 
aules comuns, pati,...) i ser ordenats a les pujades i baixades de les escales. 

 
No han de dur objectes ni juguetes de valor; l’escola no es fa responsable de 
pèrdues ni ruptures. Els nins no podran fer ús dels telèfons mòbils dins l’horari 

escolar.  
 

El berenar es durà dins una fiambrera per evitar l’ús de paper d’alumini i 
plàstic.  Perquè els nins adquireixin hàbits saludables alimentaris han de dur 

aliments sans, nutritius i variats. És important que hi hagi una continuïtat 
d’aquests hàbits a casa vostra.  
 

Les sortides i activitats culturals programades formen part del currículum 
escolar. És important i molt enriquidor realitzar-les. 

 
Cada final de trimestre els pares, mares i/o tutors legals han de venir a recollir 
les notes personalment per tal de comentar i valorar l’evolució del nin/a. 

  
Els professors i tutors disposen de temps per a rebre els pares. Concertau 

hora amb ells sempre que ho estimeu oportú. És molt important assistir a 
totes les reunions que es convoquen al llarg del curs.  
 

Davant un problema dirigiu-vos primer al professor o tutor/a; si no el podeu 
solucionar, al/la cap d’estudis i, en darrer terme, al director. 

 
 

AGRAÏM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ EN EL COMPLIMENT 

D’AQUESTES NORMES EN BENEFICI DEL FUNCIONAMENT DE 
L’ESCOLA I ESPERAM QUE SIGUI UN BON CURS PER A TOTS. 

 

Palma, 1 de setembre de 2022 
 


