
   NORMES CEIP AINA MOLL I MARQUÈS
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

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’horari del centre és l’habitual de 8:30h a 13:30h. Les famílies de primària poden accedir
al pati per la barrera principal de la plaça Bisbe Berenguer de Palou a partir de les 8:20h
L’alumnat de primària accedirà dins l’edifici a partir de les 8:30h (quan soni la música
d’entrada) i les famílies hauran d’abandonar el recinte per poder donar inici a l’activitat lectiva.
L’alumnat de 2n, 3r, 4rt, 5è i 6è puja directament a la seva aula per les escales
corresponents.  L’alumnat de primer s’agrupa els primers 10 min al pati amb les seves tutores.
Es prega puntualitat.

ENTRADES

NIVELL HORARI PORTA A TENIR EN COMPTE

1r 8:30h - 8:40h Porta principal Pç. del
Bisbe Berenguer de
Palou

Agrupaments al pati

2n-6è 8:30h - 8:40h Porta principal Pç. del
Bisbe Berenguer de
Palou

Van a l’aula

Els accessos es tancaran a les 8:40h. Tots els que arribin tard hauran d’entrar per la barrera del
C/ Joan Lluís Estelrich, pujar a l’aula sols i justificar el retard per escrit al tutor/a mitjançant
l’agenda o el Gestib. Els pares/mares no poden entrar al centre.

SORTIDES

NIVELL HORARI PORTA A TENIR EN COMPTE

1r i 2n 13:20h Porta principal .

3r i 4t 13:30h Porta principal 3r pista de bàsquet
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4t pista de futbol

5è i 6è 13:30h Barrera C/ Pere
Dezcallar i Net

En cas d’haver d’entrar o sortir per visites mèdiques durant la jornada escolar, teniu en compte
que cal fer-ho respectant els canvis de sessions (consulteu horari) a fi de no interrompre la feina
del grup. L’accés en aquest cas també serà el del C/ Joan Lluís Estelrich. Des del centre no es
permet la sortida de l’alumnat en horari lectiu si no es troba acompanyat d’un adult.
En cas que un/a alumne/a pugui sortir sol/a del centre a les 13:30h, la família ha de signar
el document d’autorització de sortida a darrera hora.

2-Tutories i reunions
Les comunicacions amb els/les mestres es faran sempre mitjançant l'agenda o mitjançant el
Gestib.
Les reunions i tutories seran els dimecres de 13:30 a 14:30, demanant cita prèviament a la
tutora o mestre/a especialista.

3- Malalties
El centre no contempla l’administració de medicaments a l’alumnat. En cas que algun alumne/a
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.
Quan un infant està malalt o no pot assistir al centre per favor NO telefoneu al centre,
comunicau-ho a la tutora/tutor al seu mail corporatiu o 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.
Al GESTIB podreu consultar i justificar les absències i retards de l’alumnat. La sol·licituds de
justificació de faltes es fan a la tutora i és aquesta qui decideix si l'absència és o no justificada.
Al GESTIB es publiquen els informes d’avaluació amb les qualificacions de l’alumnat per
trimestres.
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/

5-Material escolar
L’alumnat ha de portar el material escolar i els quadernets necessaris al centre (llistat de
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material i quadernets a la web de l’escola). A partir de 3r s’utilitzen els llibres de text del banc de
llibres del centre (quota de 45€ anuals pagats el mes de juny del curs anterior).

Tot el material ha d’anar marcat amb el nom i curs de l'alumne/a per evitar pèrdues i confusions.
Tot l’alumnat a partir de tercer ha de complir les normes establertes al programa de reutilització
de llibres de text (les podeu llegir a l’agenda).

Es paga una quota anual en concepte de material escolar de 38€ per alumne. Aquesta quota
cobreix: agenda escolar, fotocòpies, material fungible d’ús comú de les tutories i especialitats 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 mitjançant l’agenda, per mail o Gestib.

Es fa un únic pagament mitjançant transferència bancària (es facilitarà informació per fer el
pagament des de diferents entitats bancàries).
És molt important indicar el nom i llinatges de l’alumne i el curs.
L’import total que s’ha d’abonar és de 68€ (38€ material escolar + 30€ sortides)

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

6-Pla de digitalització del centre
Tot l’alumnat de primària té un correu propi amb el domini @ceipainamoll.com, per tal de tenir
un entorn segur en cas de necessitar comunicació amb ells i amb les seves famílies. S’utilitzarà
l’entorn Google Workspace.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

Sr./ Sra._____________________________________ amb DNI ________________

com a pare/ mare/ tutor/a legal de l’alumne/a _____________________________ del

grup _________ d’educació primària, declaro que he rebut, he llegit i estic conforme

amb el full de normes generals de funcionament del CEIP Aina Moll i Marquès d’aquest

curs 2022-23

Signat,
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