
c/ Astorga, 13    

43205 REUS Baix Camp    

Tel. 977 75 69 31  Fax. 977 75 60 33   

escolapuigcerver@xtec.cat  

 www.escolapuigcerver.cat  

 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA  NORMATIVA CURS 2021-22 

 
 

Benvolgudes famílies, 

Hem iniciat un nou curs escolar i per tal d’afavorir el seu bon funcionament 

us recordem les normes que cal tenir presents: 

• Els nens/es han d’arribar puntualment a l’Escola, entrant per la porta 

que correspongui i anant de forma ordenada cap a la seva classe. 

• L’agenda és una eina de comunicació entre la família i l’Escola. Tot allò 

que sigui necessari comunicar es farà a través d’ella. Sempre que al 

vostre fill/a l’hagi de recollir una persona diferent de l’habitual, o hagi de 

marxar sol/a cap a casa, també s’utilitzarà aquest canal. 

• Les famílies podeu sol·licitar a través de l’agenda o correu electrònic 

entrevista amb la tutora sempre que ho cregueu necessari. No cal 

esperar que us convoquin. 

• Només s’administraran els medicaments  que vagin acompanyats de la 

recepta i autorització pertinent. 

• Cal que els alumnes portin la bata de l’Escola i l’equipament reglamentari 

per a fer psicomotricitat o educació física. 

• És imprescindible que per fer qualsevol sortida o activitat fora de 

l’Escola els alumnes tinguin signada l’autorització pertinent, l’anual o la 

puntual. En cas contrari hauran de romandre a l’Escola.      

• Cal actualitzar les vostres dades personals sempre que hi hagi canvis, 

així com comunicar possibles al·lèrgies i intoleràncies dels vostres 

fills/es. Ho podeu comunicar a secretaria o fer-ho a través de la 

plataforma Clickedu. 

• L’Escola no es fa responsable dels objectes de valor que els alumnes 

puguin dur al centre. 

• Els alumnes d’Ed. Infantil que no els han vingut a buscar els seus 

familiars entre les 5 i les 5’10 h. restaran a servei d’acollida, que estarà 

ubicat al pati d’Infantil, en cas de pluja al menjador. Els alumnes d’Ed. 

Primària podran fer ús del servei d’acollida al pati de Primària, en cas de 

pluja als porxos. 

• Està prohibit fer ús de qualsevol aparell de fotos i/o vídeo, sense 

l’autorització del mestre/a, ja sigui dins el centre o en qualsevol activitat 

programada pel centre. Per aquest motiu, i essent coneixedor del dret a 

la protecció de les dades de caràcter personal i del dret a la pròpia imatge 

i intimitat de totes les persones, em comprometo a que no es realitzi cap 

fotografia o captació d’imatge i/o veu que pugui afectar als drets 

d’intimitat i d’honor de qualsevol persona de l’Escola. L’Escola es reserva 

el dret a retenir qualsevol dispositiu quan hi hagi sospita que no s’ha 

respectat aquest dret, comunicant-me aquesta situació.  



CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

• Us recordem la necessitat de tenir present els valors en que es basa 

l’Escola que podeu consultar a la nostra pàgina web. També us demanem 

el vostre recolzament en les decisions preses pel col·lectiu de mestres 

per tal d’evitar la possible desautorització davant dels alumnes, la qual 

cosa podria alterar el funcionament del centre i el seu procés educatiu. 

• És obligatori conèixer i respectar el Pla d’Actuació de l’Escola i les normes 

que vagin sorgint al llarg de l’evolució de la pandèmia. 

 

 

Agraïm la vostra col·laboració, la tasca educativa dels fills/es us implica 

a vosaltres com a família i a nosaltres com a docents i és molt important 

que remem en la mateixa direcció.      

             

Equip de Coordinació d’EI i EP 

 

 

  

 

Alumne/a:  

En/na:   

DNI:   

He rebut i estic assabentat/da de la normativa de curs 2021/22 d’Educació 

Infantil i Primària de l’Escola Puigcerver. 

Signatura de la mare, pare o tutor legal:                                              

Data:   

 

Aquesta normativa  la poden consultar a la pàgina web de l’Escola.         www.escolapuigcerver.cat 

 


