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1. DADES DEL CENTRE 
 
Escola Mare de Déu de la Roca 
Av. Doctor Sagarra s/n.   
43300 Mont-roig del Camp. 

Telèfon i Fax: 977 837283  
Correu electrònic: e3001668@xtec.cat 
Pàgina web : www.escolamarededeudelaroca.cat 
 
 
2. CALENDARI ESCOLAR 
 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 
Inici de les classes 12 de setembre de 2018 
Acabament de les classes 21 de desembre de 2018 

(jornada intensiva) 
Vacances de Nadal del 22 de desembre de 

2018 al 7 de gener de 2019 
(ambdós inclosos) 

 
SEGON TRIMESTRE 

 
Inici de les classes 8 de gener de 2019 
Acabament de les classes 12 d’abril de 2019 
Vacances de Setmana 
Santa 

del 15 al 22 d’abril de 2019 
(ambdós inclosos) 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
Inici de les classes 24 d’abril de 2019 
Jornada intensiva del 10 al 21 de juny de 

2019 
Acabament de les classes 21 de juny de 2019 
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FESTES LOCALS 

ANY 2018 29 de setembre  
 

FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 

ANY 2018 
2 de novembre  
7 de desembre 

ANY 2019 
11 de febrer  
4 de març  
23 d’abril 

 
 
3. HORARIS 
 

HORARI  DE  CLASSES 
Sessió matinal (Ed. Infantil i Ed. 
Primària) 

de 9:00 h a 12:30 h 

Sessió de tarda (Ed. Infantil i Ed. 
Primària) 

de 15:00 h a 16:30 h 

Jornada Intensiva de 9:00 h  a 13:00 h 
 
 

HORARI ENTREVISTES MESTRES/PARES 
Cada tutor/a informarà els pares de l'horari destinat a 
l'atenció a pares. 

 
 

DIES FESTIUS 
 

ANY 2018 
12 d'octubre  
1 de novembre  
6 de desembre  
8 de desembre  

ANY 2019 1 de maig  



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d'Ensenyament 

Escola Mare de Déu de la Roca 

 

 

 

 
 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC (SECRETARIA) 
Dilluns De 9:00 h  a 12:30 h 
Dimecres De 9:00 h  a 12:30 h 

 
 

HORARI DIRECCIÓ 
Cal concertar cita prèviament. 

 
 
4. PROFESSIONALS DEL CENTRE 
 
 
PERSONAL DOCENT 
 

 
EQUIP DIRECTIU 

 
Director Jordi Trepat Colom 

Cap d’estudis Cristina Alberich Guinjoan 
Secretària Sara Punyet i Ferrer 

 
 
 
 
   

EDUCACIÓ INFANTIL 
 

Tutora de P-3 A Nati Canaldas Madriles  
Tutora de P-3 B Laura Caballero Sánchez  
Tutora de P-4 A Marta Pozo Vallès 
Tutora de P-4 B Judit Albesa Fontgivell 
Tutora de P-5 A Carmina Mendoza Pàmies 
Tutora de P-5 B Teresa Safont Nolla 
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Suport Ed. Infantil 
Susanna Miró Torrens 

Laura Mondragón Sánchez 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Tutora de 1r A  
Tutora de 1r B Sara Alfonso Granero 
Tutora de 2n A Núria Navarro Perelló 
Tutora de 2n B Pilar Olivé Aragonès 
Tutora de 2n C Mireia Roig González 
Tutora de 3r A  

Tutora de 3r B Montse Salsench Toda 
Tutora de 4t A Elvira Creus Bel 
Tutora de 4t B Marta Sánchez Torrents 
Tutora de 4t C Mònica Mallafré Pàmies 
Tutora de 5è A Pere Ferrando Badell 
Tutora de 5è B Maria Vendrell Musté 
Tutora de 6è A Sílvia Jorde Balsa 
Tutora de 6è B Magda Anchuela Expósito 
Tutora de 6è C Pep Llauradó Dolcet 

Suport Ed. Primària Jordi Trepat Colom 
 

ESPECIALISTES 

Educació Especial 
Sara Punyet i Ferrer 
Luz Marina Novoa 
Eva Martí Altarriba 

Educació Física 
Ernest Frigola Olives 

Josep Pedret Figuerola 

Llengua Estrangera 
Fani Rus Reyes 

Maribel Llorens Roig 

Educació Musical 
Cristina Alberich Guinjoan 

Carla Sánchez Ferré 
Religió Imma Castells Vernet 
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PERSONAL DE SERVEIS EDUCATIUS 
 

Psicopedagoga (EAP) Núria Coma Ferrando 
 
 
PERSONAL NO DOCENT 
 

Tècnica Educació Infantil  Malós Miralles Marcé 
Vetlladora Cristina Rom ?????? 

Educadora d’Ed. Especial Carme Cantí Bigorra  
Conserge Miguel Rey Verdejo 

Auxiliar Administrativa Fàtima Bretó Fernández 
 
 
5. MENJADOR ESCOLAR  
 
La gestió del Menjador Escolar va a càrrec de l’Ajuntament i  
l’empresa Cuina i Gestió n’és l’encarregada.  
El menjador començarà a funcionar el dia 12 de setembre. 
Durant el mes de setembre es passarà una circular informativa 
sobre el funcionament del menjador escolar. 
 
6. ASPECTES MÈDICS I DE SALUT 
 

• Si algun nen/a és al·lèrgic o té algun problema de salut, 
cal comunicar-ho al seu tutor/a i a la secretaria del centre 
per tal d’incloure-ho a la seva fitxa personal. 

• Quan un alumne/a es trobi malament (febre, mareig...) 
s’avisarà als pares o familiars. 

• Els alumnes no podran venir a l’escola amb febre o 
qualsevol malaltia contagiosa (conjuntivitis, xarampió, 
varicel·la, polls...). 

• En cas d’existència de paràsits (polls) caldrà que es faci el 
tractament necessari per tal que no hi hagi cap possibilitat 
de contagi. Si a algun nen/a se li detecta algun paràsit 
s’avisarà a la família perquè el vinguin a buscar i no 
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assistirà a l’escola fins que no hagi passat el perill de 
contagi. 

• Llevat d’excepcions, a l’escola no s’administraran 
medicaments. Si fos imprescindible, i per administrar 
medicaments als alumnes, cal que el pare, mare o tutor 
legal aporti una recepta del metge o metgessa on consti el 
nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que 
ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha 
d’aportar un escrit (disponible a la secretaria del centre) 
on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu 
que administri al seu fill/a la medicació prescrita, sempre 
que sigui imprescindible la seva administració en horari 
lectiu. 

• En cas que un alumne es produeixi una lesió, s’actuarà de 
la següent manera: 

o Valoració inicial de l’estat de l’alumne. 
o Mesures de suport immediates. 
o Si és greu es portarà al CAP. 
o Comunicació via telefònica amb la família (si es 

considera necessari). 
 
 

7. RELIGIÓ / EDUCACIÓ EN VALORS CÍVICS 
 
D’acord amb la normativa vigent, l’ensenyament de la religió té 
caràcter optatiu per als alumnes i és vàlida per a tota l’etapa de 
Primària. 
 
Per a l’alumnat que no hagi optat per a la religió, 
s’organitzaran, en horari simultani a les classes de religió, 
l’àrea d’Educació en valors cívics. 

 
Els pares, mares o tutors dels alumnes, per iniciativa seva, 
poden modificar l’opció feta abans del començament de cada 
curs escolar. En aquest cas, la rectificació s’ha de fer per escrit 
a la direcció del centre durant el tercer trimestre del curs 
anterior. 
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El model de declaració sobre l’opció per a la formació religiosa o 
l’Educació en valors cívics estarà a disposició d’aquells que ho 
sol·licitin a la Secretaria del centre. 

 
 
8. ÚS D’IMATGES  
 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 
18.1 de la Constitució i regulat per la Llei sobre el dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, es 
fa necessari que, prèviament a la publicació a les pàgines webs 
dels centre docents d’imatges dels alumnes on aquests siguin 
clarament identificables, s’hagi d’haver obtingut el 
consentiment dels pares o tutors. Aquest consentiment haurà 
de donar-se també per a qualsevol altre sistema de captació 
d’imatges: filmació, fotografies… destinat a ser reproduït en 
televisió, revistes, llibres, propagandes… 
 
Per facilitar l’obtenció d’aquest consentiment i ja que la nostra 
escola disposa de pàgina web, el centre té una autorització que 
els alumnes han de portar degudament signada (autorització 
que ja ha estat signada a en cursos anteriors o bé en fer la 
matriculació). 
L’autorització suposa la possibilitat de publicació a la web 
d’imatges on apareguin els nens/es en activitats escolars 
lectives, complementàries o extraescolars. 
 
 
9. RÈGIM DISCIPLINARI 
 
Les normes de convivència són bàsiques per a poder conviure 
en qualsevol societat com ara un poble, ciutat, família, escola...  
A l’escola s’han de respectar les normes de convivència 
establertes per la comunitat escolar així com respectar tots els 
components de la comunitat educativa, tenir cura de les 
instal·lacions, el mobiliari i el material didàctic del centre. 
Aquestes normes de convivència estan recollides a les Normes 
d’Organització i Funcionament de Centre. 
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En cas de conflictes generats per conductes de l’alumnat 
contràries a les normes de convivència, s’aplicaran les mesures 
correctores pertinents a cada tipus de falta (mesures que 
estableix la normativa vigent i que quedaran recollides en les 
Normes d'Organització i Funcionament de Centre). 
 
 
10. MATERIAL ESCOLAR 
 
Cal que els alumnes portin el material (llibres, llibretes, 
agendes...) que s’hagi establert com a necessari per tal de 
portar a terme les activitats escolars. 
 
 
11. VESTUARI 
 

• Bates: Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial de 
Primària cal que portin durant les hores lectives la bata 
reglamentària de l’escola. 

• Xandalls: Durant les hores d’Educació Física (Ed. Primària) 
i Psicomotricitat (Ed. Infantil) els alumnes cal que duguin 
el model de xandall reglamentari de l’escola i calçat 
adequat per realitzar les activitats físiques amb comoditat. 
Per comprar el xandall de l'escola cal posar-se en contacte 
amb l'AMPA. El xandall es vendrà a l’espai que té l’AMPA 
dins el recinte escolar el dia 12 de setembre de 16:30 h a 
17:30 h i tots els dilluns de 16:30 h a 17:30 h. 

• Els alumnes d’Ed. Primària portaran per les classes d’Ed. 
Física un necesser amb estris de neteja personal (pinta, 
sabó i tovallola petita). 

• És important que tota la roba (bata, jaquetes, abrics...) 
que portin els alumnes vagi marcada amb el nom. 

• En cas de pèrdua d’alguna peça de roba poseu-vos en 
contacte amb Consergeria. 

• Recordar també la importància que els alumnes assisteixin 
a l’escola nets i arreglats per tal d’afavorir la convivència i 
la relació amb els companys i tots els membres de la 
comunitat escolar. 
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12. ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT 
 

• Els alumnes tenen l’obligació d’assistir a classe.  
• Les faltes d’assistència s’han de justificar. La justificació 

podrà ser de paraula per part dels pares i/o tutors legals o  
per escrit signada pels anteriors i que l’alumne donarà al 
mestre tutor quan torni a classe. 

• En cas d’absència prolongada, els pares hauran d’avisar el 
tutor. 

• Si un alumne fa una absència prolongada al centre sense 
justificar, s’activarà el Pla d’Absentisme Municipal. 

• Els alumnes han de ser al centre a les 9 del matí i a les 3 
de la tarda (puntuals). 

• Entrar més tard suposa la interrupció i distorsió de 
qualsevol activitat i això va en perjudici dels alumnes que 
arriben puntuals. 

• Si un alumne arriba tard sense justificant s’aplicarà el pla 
d’Absentisme municipal per aquests casos. 

• Els alumnes que utilitzen el servei de transport arribaran a 
l’escola a l’hora que l’autobús els deixa a l’interior del pati 
i no podran sortir del recinte escolar sense autorització. 

 
 

13. ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE ESCOLAR 
 

• Els pares dels alumnes de P3 acompanyaran els alumnes a 
les classes i els recolliran davant de les mateixes. 

• Els alumnes de P-4 entraran i sortiran per la vorera de 
l’edifici principal. 

• Els alumnes de P-5 entraran i sortiran pel porxo que dóna 
a l’avinguda Dr. Sagarra. 

• Els alumnes de Cicle Inicial entraran a l’edifici pel porxo 
que dóna a les pistes del pati i es recolliran al mateix lloc. 

• Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior entraran i 
sortiran per les portes de l’edifici principal. 

• Tots els alumnes faran les files als llocs assignats i seran 
acompanyats pels seus mestres fins a les classes. 
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• Els alumnes d’Ed. Infantil es lliuraran a les famílies o a les 
persones autoritzades per les mateixes. És responsabilitat 
de les famílies avisar de qualsevol canvi d’acompanyant. 

• Els alumnes de Cicle Inicial es lliuraran a les famílies o 
persones autoritzades per les mateixes, sempre que no hi 
hagi autorització escrita perquè puguin sortir sols del 
centre. (L’autorització cal recollir-la a la secretaria) 

• A partir de 3r de Primària els alumnes sortiran sols del 
centre. 

• No es pot sortir de l’escola en horari escolar sense una 
autorització signada pels pares i/o tutors i el vist-i-plau del 
tutor o director en cas d’absència del mateix. Els 
pares/tutors hauran de venir al centre a buscar l’alumne. 

• Quan es produeix un retard es trucarà la família perquè 
vinguin a recollir-lo. Un cop esgotat sense efecte els 
intents de comunicació amb la família, es deixarà un 
marge d’uns 15 minuts i es comunicarà la situació a la 
policia local; s’acordarà amb ells la forma per lliurar-lo a la 
seva custòdia. 
La reiteració freqüent d’aquests fets en una mateixa 
família ha de ser tractada de manera similar als supòsits 
d’absentisme. 
El centre aplicarà en aquest casos el Pla d’Absentisme 
municipal.  

• Al les hores d’entrada i sortida els alumnes han de ser al 
centre puntuals a les 9 h. i a les 15 h. En cas de retards 
s’aplicarà també el Pla d’Absentisme municipal per aquest 
casos. 

• Els alumnes de transport han de comunicar al tutor i als 
encarregats de transport si no fan ús del servei en dies 
puntuals. 
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⇒ La porta principal s’obrirà 5 minuts abans de les hores 
d’entrada establertes. 

⇒ Els pares d’Ed. Infantil no han de romandre dins el recinte 
escolar una vegada acompanyats els alumnes a la fila 
corresponent. 

⇒ Els pares dels alumnes d’Ed. Primària no cal que 
acompanyin els alumnes a les files. Si s’ha de comunicar 
alguna cosa al tutor, s’ha d’evitar fer-ho a la filera ja que 
es distorsiona l’entrada dels grups; cal utilitzar l’agenda. 

⇒ No està permesa l’entrada de vehicles dins el recinte 
escolar per deixar ni recollir els alumnes. 

⇒ Per motius de seguretat, en cas que hagi de venir una 
persona diferent a recollir els vostres fills/es, us preguem 
que aviseu el mestre corresponent. 

⇒ A partir de les 12:30 h., fins les 14’55 i després de les 
16:30 h. la permanència d’alumnes dins del recinte escolar 
només s’autoritza si es queden al menjador, a les 
activitats extraescolars o si algun mestre/a ho requereix. 

 
 
14. EXCURSIONS I SORTIDES ESCOLARS 
 
• Les sortides són activitats complementàries dels temes 

treballats a classe i a més ajuden a afavorir la relació del 
grup, per la qual cosa és convenient l’assistència de tots els 
nens/es. 

• Per a les sortides els alumnes han  de portar una autorització 
signada pels pares en què figuri el DNI. Sense aquesta 
autorització el nen no podrà sortir de l’escola. 

• Per a les sortides pel poble es signarà una única autorització 
vàlida per a tot el curs. 

• En el cas que un alumne no hagi portat l’autorització 
corresponent, no podrà realitzar la sortida i romandrà en una 
altra classe, amb tasques preparades. 

• Quan un alumne no pot assistir a una sortida i n’ha fet el 
pagament, no se li retornarà l’import de l’autobús i no 
sempre quedarà garantida la devolució de la resta de diners. 

• Com a mesura disciplinària es podrà deixar sense sortida un 
alumne. 
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15. PROJECTES 
 

a. Projecte de Reutilització de Llibres de Text 
L’escola juntament amb l’AMPA han continuat aquest ambiciós 
Projecte fent-lo extensible a les quatre matèries troncals: 
llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i 
coneixement del medi a partir de 3r d’Ed. Primària. Aquestes 
matèries s’han sumat a les de música i d’anglès; comptem amb 
6 matèries on es fa reutilització de llibres. Aquest any també 
hem adquirit diccionaris de català i castellà per als alumnes de 
Cicle Mitjà. 
 

b. Escola Verda 
Aquest curs continuarem portant a terme iniciatives i activitats 
dins el Pla d’acció d’Escola Verda. 

 
c. Pla Català de l’Esport 

Com ja ha fet en anys anteriors, la nostra escola participa en el 
Pla Català de l'Esport. 
 

d. Pla de consum de fruita a les escoles 
També continuarem participant en el Pla de consum de fruita 
a les escoles. Durant el curs, uns dies de cada mes, es 
distribuirà fruita seleccionada en funció de l'estació de l'any i es 
repartirà entre els nens i nenes dins el recinte escolar per 
esmorzar. 
 

e. Pla d’Impuls a la lectura 

El Departament d’Ensenyament participa en el Pla Nacional de 
Lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l’èxit 
escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la lectura 
sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg 
de tota l’educació bàsica per augmentar la competència 
comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector 
dels infants i joves, tenint present que la competència lectora 
és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per 
participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. 
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Els mestres han rebut una formació especialitzada per tal de 
garantir i portar a la pràctica noves estratègies per a millorar la 
lectura del nostre alumnes. A tots els nivells educatius s’han 
organitzat diferents activitats per millorar la lectura dels 
nostres alumnes. 

f. Pla TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el 
Coneixement) 

Amb el desenvolupament d’aquest Pla TAC, en acabar l'escola, 
l'alumnat ha d'ésser un usuari de les possibilitats de les TIC 
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació), ha d'estar 
capacitat per aplicar-ne selectivament els instruments TIC 
apropiats en diferents àmbits (personal, laboral, social...) i com 
a suport bàsic per a l'aprenentatge continuat al llarg de tota la 
vida. 
 

g. Ara Escric 

El curs 2015-2016 el Departament d’Ensenyament va començar 
a impulsar el programa araEscric amb l’objectiu de millorar la 
competència escrita dels alumnes per augmentar-ne la 
capacitat de comunicació i el rendiment acadèmic, i així 
afavorir-ne l’èxit educatiu. 
La nostra escola participa en aquest programa per tal de 
millorar l’expressió escrita dels nostres nens i nenes. 

 
16. CARTA DE COMPROMÍS. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA 
 
La carta de compromís signada pel centre i les famílies pretén 
establir relacions i compromisos entre les famílies i el centre. 
Relacions i compromisos molt necessaris si volem que els 
vostres fill/es i els nostres alumnes es desenvolupin com a 
persones i avancin adequadament en el seu procés educatiu. 
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� NOTES ALS PROFESSORS 
 

Per als alumnes que utilitzin agenda, aquesta serà el mitjà per 
a comunicar-se entre les famílies i el professorat. 
En el cas que el nen/a hagi de sortir abans del centre (per anar 
al metge...) cal que el pare o la mare faci una nota a l’agenda; 
l’alumne la donarà al mestre/a en arribar a l’escola. És 
necessari que els pares o algun familiar vinguin a buscar els fills 
a l’escola quan hagin de sortir en horari lectiu. 
Els alumnes que encara no utilitzin l’agenda escolar, quan hagin 
de fer alguna comunicació, ho podran fer per escrit, per telèfon 
o comunicant el fet personalment a secretaria. 
Qualsevol informació que afecti a l’alumne/a  ha de ser 
comunicada per escrit al tutor/a. 
 

� JUSTIFICANTS I AUTORITZACIONS 
 
- Els alumnes que no puguin fer Educació Física han de portar 
un justificant mèdic. 
- Quan un alumne ha de faltar a l’escola ha de portar un 
justificant signat pels pares. 
- Cal portar les autoritzacions de les sortides degudament 
omplertes i signades. 
 
 

� REUNIONS DE CLASSE  
 
Les reunions de classe es faran a l’inici del curs escolar amb la 
intenció que els pares coneguin els professors i perquè estiguin 
al corrent de les activitats, sortides... que es realitzaran al llarg 
del curs, així com del funcionament i organització de cada cicle. 
És important l’assistència a aquestes reunions. 
 

� ENTREVISTES 
 
La col·laboració i la participació de les famílies dels alumnes és 
imprescindible per a assolir els millors resultats educatius. Per 
això, al llarg del curs es realitza, com a mínim, una entrevista 
amb cada família.  
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Si en algun altre moment la família o el professorat creu 
convenient parlar d’un alumne/a, pot concertar una entrevista 
per mitjà d’una nota escrita a l’agenda escolar o parlant 
directament amb el tutor/a. 
 
17. AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I 
MENJADOR 
 
La Direcció del Centre informarà a les famílies mitjançant una 
circular quan arribin els llistats dels alumnes que han rebut 
ajuts  per la utilització del servei de menjador escolar concedits 
pel Consell Comarcal del Baix Camp. Podreu passar a consultar 
aquests llistats al centre. 
 
18. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT   
 
El nostre Centre té en compte la diversitat de necessitats 
educatives que presenten els nostres alumnes (alumnes 
nouvinguts, nens/es amb diferents ritmes d’aprenentatge, amb 
necessitats educatives especials...) per això establim diferents 
actuacions, estratègies i metodologies per atendre millor 
aquells alumnes que ho necessitin i prioritzem en tot moment 
l’assoliment, per part de l’alumnat, de les competències 
bàsiques. 
 
Per fer-ho comptem amb diferents professionals: mestres 
d’educació especial, mestra especialista en audició i llenguatge, 
mestres de suport, psicopedagoga de l’EAP i vetlladora, així 
com diferents estratègies organitzatives: dos professors a l’aula 
puntualment, agrupaments flexibles, reforços, atencions en 
petits grups, suport escolar personalitzat... 
 
Com ja es va fer el curs passat està previst que alguns alumnes 
de cicle mitjà i cicle superior rebin suport escolar personalitzat 
fora de l’horari lectiu (només afectarà alguns nens/es). Les 
famílies dels alumnes que s'hagin de quedar per tal de realitzar 
aquest suport ja seran informades. 
També disposem d’un Suport Intensiu per a l’Escolarització 
Inclusiva (SIEI).  
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Els SIEI són recursos específics per afavorir la participació de 
l’alumnat amb necessitats educatives especials en entorns 
escolars ordinaris amb el compromís de la comunitat educativa 
per avançar com a escola inclusiva. 
Aquest suport està dotat per una mestra d’Educació Especial i 
un Educador/a. 
 
19. INFORMES D’AVALUACIÓ I NOTES INFORMATIVES 

 
Els informes d’avaluació i les notes informatives (de sortides, 
activitats...) seran lliurats a les famílies mitjançant els alumnes. 
Els informes d’avaluació recullen els aspectes més importants 
de personalitat, hàbits i procés d’aprenentatge dels alumnes.  
 

• Educació Infantil: Es lliuren dos informes: gener i juny. 
• Educació Primària: Es lliuren tres informes: un a final de 

cada trimestre. 
 
20. ALTRES 
 

� JOGUINES, OBJECTES I DINERS 
• Al recinte escolar no es poden portar objectes de valor ni 

diners si no és el cas que aquest fet hagi estat autoritzat o 
recomanat pels mestres. 

• En cas de pèrdua o deteriorament de joguines o altres 
objectes, la responsabilitat serà de l’alumne. 

• No està permesa la utilització per part dels alumnes de 
telèfons mòbils dintre del recinte escolar. 

 
 
� ANIVERSARIS  
- No es repartiran invitacions a festes d’aniversari si no són 

per a tots els alumnes d’una classe. 
- No es podran menjar llaminadures al centre. 
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� CANVIS 
 

És molt important que qualsevol canvi (de domicili, de telèfon, 
de situació familiar...) sigui comunicat a la secretaria del centre 
per tal de mantenir actualitzat l’arxiu de dades i poder 
contactar amb vosaltres en cas d’urgència. 
 
 
 
* US RECORDEM QUE... 
 

• Hi ha tot un conjunt d’aspectes de la vida de l’escola que 

perquè funcionin bé necessiten rebre el recolzament des de 

casa. 

• Amb les tasques/deures a casa, cal que els nens/es rebin el 

suport de la família i que els presentin puntualment. 

• El tenir cura de les bates i que retornin a l’escola el dia 

indicat, és un objectiu que només es pot assolir amb la 

col·laboració de les famílies. 

• La puntualitat a les hores d’entrada i sortida és un hàbit 

imprescindible per al bon funcionament de l’escola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d'Ensenyament 

Escola Mare de Déu de la Roca 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


