
NORMES CEIP AINA MOLL I MARQUÈS
EDUCACIÓ INFANTIL

CURS 2022/2023

Les normes d’organització i funcionament que recull aquest document són vigents per a aquest
curs escolar 2022/23
1-Horari, entrades i sortides
L’entrada de l’alumnat d’educació infantil es farà de les 8:30h a les 8:40h, pels accessos del
C/Jeroni Antich (3 anys) i C/Pere Dezcallar i Net (4 i 5 anys).
La família acompanyarà a l’infant al pati fins a la filera o zona establerta per al seu grup.
L’alumnat de 3 anys serà acompanyat a la seva aula per un adult fins dia 31 d’octubre, a partir
de dia 2 de novembre l’entrada serà a la filera o zona establerta per al seu grup al pati de 3
anys.
Es prega puntualitat.
A partir de les 8:40h, l’alumnat d’infantil que arribi tard esperarà a la porta del carrer Joan Lluís
Estelrich que només s’obrirà en dos moments puntuals: a les 9:00h i a les 9:30h. En aquests
moments una mestra s’ocuparà de recollir l’alumnat i acompanyar-lo a les aules. Els infants
d’infantil no poden entrar sols. S’ha justificar el retard a la tutor/a al Gestib.

ENTRADES

NIVELL HORARI PORTA A TENIR EN
COMPTE

3 anys 8:30h - 8:40h Porta C/Jeroni Antich Un adult acompanya
l’infant a l’aula fins 31
octubre.
A patir 2 novembre
filera al pati de 3
anys.

4 i 5 anys 8:30h - 8:40h Barrera  C/Pere
Dezcallar i Net

Acompanyar a l’infant
a la seva filera al pati
de darrera.

L’horari de sortida és a les 13:20, al mateix lloc i per la mateixa porta que han fet l’entrada els
diferents cursos.
A partir de dia 19 de setembre la recollida de l’alumnat de 3 anys serà al pati de 3 anys.
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SORTIDES

NIVELL HORARI PORTA A TENIR EN COMPTE

3 anys 13:20h Porta C/Jeroni
Antich

Recollida al pati de 3
anys a partir de dia 19
de setembre.

4 i 5 anys 13:20h Barrera  C/Pere
Dezcallar i Net

Recollida al pati de
darrera.

En cas d’haver d’entrar o sortir per visites mèdiques o altres durant la jornada escolar es farà
pel C/ Joan Lluís Estelrich. Es prega que comuniqueu, amb anterioritat i per escrit dins la
bosseta de plàstic, les cites programades.

2-Tutories i reunions
Les reunions i tutories seran dimecres de 13:30 a 14:30, demanar cita a la tutora.
Les comunicacions escola - família / família - escola es faran a través de notes escrites que es
posaran dins la bosseta que cada infant dur dins la seva motxilla/bossa. Per aquest motiu és
molt important que reviseu la motxilla de tela dels vostres fills/es a diari i que retorneu la funda
o sobre a l’escola. Les comunicacions també poden ser via email al correu que la tutora vos
facilitarà.
Les produccions que facin els vostres fills/es al llarg de la setmana s’entregaran dins una
carpeta cada divendres. Seria convenient que tingueu a casa un lloc (carpeta, caixa, espai) per
desar totes aquestes produccions. Cada dilluns la carpeta ha de tornar a l’escola buida.

3- Malalties
El centre no contempla l’administració de medicaments a l’alumnat. En cas que algun infant
segueixi un tractament mèdic es prega que l’horari de prendre la dosi no coincideixi amb l’horari
lectiu. En cas contrari cal contactar amb la tutora i signar l’autorització adient. (En cap cas els
infants no poden dur medicaments dins la bosseta del berenar).

Els infants no podran venir a l’escola amb cap tipus de malaltia contagiosa. Es telefonarà a la
família perquè venguin a cercar els infants que es sospiti que pot oferir perill de contagi. En cas
de paràsits s’ha de fer el tractament corresponent. Com a mesura preventiva és important que
setmanalment reviseu el cap dels vostres infants.

Quan un infant està malalt o no pot assistir al centre per favor NO telefoneu al centre,
comunicau-ho a la tutora mitjançant la justifica-ho al Gestib.

4-Comunicacions del centre
El centre utilitzarà la plataforma GESTIB com a mitjà per comunicar-se amb les famílies.
És molt important que totes les dades personals estiguin actualitzades i que estigueu donats
d’alta per a fer qualsevol tràmit o rebre notificacions o comunicacions del centre.
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Al GESTIB haureu de consultar i justificar les absències i retards de l’alumnat. Les sol·licituds
de justificació de faltes es fan al tutor/a i és aquest qui decideix si l'absència és o no justificada.
Al GESTIB es publiquen els informes d’avaluació amb les qualificacions de l’alumnat.
També rebreu comunicacions del centre a través de SMS o correu electrònic (convocatòries a
reunions, avisos, informacions rellevants…).
Si encara no us heu donat d’alta a la plataforma us podeu posar en contacte amb el centre via
email (ceipainamoll@educaib.eu) i rebreu instruccions amb les passes que heu de seguir.
El centre disposa de la seva pàgina web on es va publicant tota la informació:
https://ceipainamoll.wordpress.com/
A la pàgina web del centre hi trobareu un SITE per nivell on s’aniran publicant activitats
realitzades en el nivell o grup del vostre infant. Per entrar al SITE és necessari fer-ho
mitjançant el correu corporatiu del vostre infant.

5-Material

● Muda de recanvi:
○ 3 anys: 2 mudes completes dins una bossa de tela (només un parell de sabates).

Tot marcat amb el nom i curs de l'alumne/a per evitar pèrdues i confusions.
Aquesta muda quedarà al centre, en cas que s’hagi d’utilitzar s’ha de reposar el
dia següent. Posau una bossa de plàstic dins la muda per posar la roba bruta.

○ 4 i 5 anys: Dur una bosseta dins la motxilla amb la roba interior marcada amb el
nom i curs. La muda de damunt la proporcionarà l’escola en cas necessari.

● 1 parells de calcetins de psicomotricitat.
● Tovalloletes humides, paper de cuina i mocadors de paper (les tutores us avisaran de

quan ho heu de dur).
● Bossa o motxilla de tela (no motxilla rígida) per portar el berenar.

BERENAR
El berenar ha d’anar dins una carmanyola que puguin obrir i tancar ells tot sols, han de dur una
cantimplora per l’aigua per evitar plàstic i un torcaboques de tela petit. Tot ben marcat amb el
seu nom.
No es poden dur: fruits secs, lactis líquids, iogurts, sucs, llepolies ni “bolleria” industrial. És
convenient variar el tipus de berenar.

No es celebraran els aniversaris al centre. No repartirem a l’escola invitacions d’aniversari.

JUGUETES
No es poden dur juguetes.
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ROBA CÒMODA I CALÇAT ADEQUAT

Per facilitar l’autonomia de l’infant, el joc, el moviment i les activitats recomanem que duguin
roba còmoda i pràctica, calçat esportiu que es pugui embrutar i que els permeti botar, córrer,
enfilar-se, seure a terra... evitant botons, granotes, cinturons i sabates de cordons.
Els dies de psico han de venir amb roba còmoda, evitar faldes i vestits, i amb sabates de
velcro.
Per evitar pèrdues és imprescindible que marqueu la roba i les sabates amb el nom de l’infant.
Posar el nom i una cinta llarga als abrics i jaquetes per poder-los penjar i evitar que caiguin a
terra i siguin trepitjats.

QUOTA
● Material escolar: Es paga una quota anual en concepte de material escolar de 80€ per

alumne. Aquesta quota cobreix tot el material fungible d’ús comú i individual que s’empra
durant el curs, fotocòpies i manteniment d’equipament digital.

● Sortides i activitats complementàries. Es farà un pagament únic de 30€ que cobrirà
totes les activitats que es facin al llarg del curs. S’informarà de les diferents activitats que
es vagin realitzat per mail o circular al Gestib

Es fa un únic pagament mitjançant transferència bancària. És molt important indicar el nom i
llinatges de l’alumne i el curs.
L’import total que s’ha d’abonar és de 110€ (80€ material escolar + 30€ sortides)

La transferència s’ha de fer abans del 15 d’octubre.

6-Pla de digitalització del centre
Tot l’alumnat d’infantil tindrà un correu propi amb el domini @ceipainamoll.com, per tal de tenir
un entorn segur en cas de necessitar comunicació amb les seves famílies.
S’utilitzarà l’entorn Google Workspace.
Durant els primers quinze dies de curs es donaran els correus corporatius a l'alumnat
nouvingut.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

------------------------------------------------------------------------------------
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