
 

 

Escola de Bordils - INFORMACIONS CURS: 19-20 
  
HORARI I CALENDARI 
Jornada matí i tarda 
Del 12 de setembre de 2019  al  5  de juny de 2020. 
Matí, de dos quarts de deu a una. Tarda, de  tres  a  dos quarts de cinc. 
Jornada intensiva  matí 
Del  8  al 19 de juny de 2020: de dos quarts de deu a dos quarts de dues. 
Els alumnes que es queden al menjador sortiran a les  tres. 
 
El Consell Escolar  va acordar com a dies de lliure disposició: 28 d’octubre,21 i 24 de febrer, i 4 de maig. 
Festa local:  29 d’octubre 2019 
Vacances de Nadal: del 23 de desembre 2019 al 7 de gener 2020, ambdós inclosos 
Vacances de setmana santa: del 6 al 13  d’abril 2020, ambdós inclosos.  
 
Esquiada a Vall de Núria (cicle superior): 29-30 i 31 de gener 
Colònies a Mas Suro - Sant Gregori ( p3 a 4t): 27-28 i 29 de maig 

 
SERVEI D’ACOLLIDA 
L'AFA organitza servei d’acollida, de 2/4 de 9 a 2/4  de 10 del matí. L’entrada és per la porta principal fins a 3/4 de 9. 
També organitza el  “casalet”  les tardes del  8 al 19 juny  -jornada intensiva-.   
  
 

ENTRADES I SORTIDES 
Tots els alumnes entren i surten  per les portes petites del pati.  
Al matí, s’obren  a 2/4 menys  cinc  de 10,  i a la tarda a les 3.  
Els dies de pluja els pares o acompanyants entren a l’escola, els alumnes s'esperen a la seva aula fins que se’ls vagi a 
buscar. Si ho fa al migdia, en el cas dels alumnes de primària, s’esperaran en el porxo de les galeries que comunica els 
patis. 
 
Hem de vetllar perquè aquests moments del dia siguin còmodes i facilitin el trànsit  i la relació. És responsabilitat de tots 
fer-ho possible.: 
La puntualitat, evita que mestres -per obrir la porta- deixin d’atendre als alumnes. 
Acomiadar als alumnes al portal.  Qualsevol aspecte que s’hagi de comunicar s’ha de fer a través d’una nota i, si és 
urgent, entrar per la porta principal o esperar a la sortida de la tarda. Entrar a les aules per parlar amb els mestres 
impedeix iniciar les classes amb normalitat. 
Estar atents a la recollida dels infants  facilita que les sortides siguin més ordenades, eviteu quedar-vos prop de les 
portes per preservar un espai de lliure circulació.  
Recordar als vostres fills que no s’han d’enfilar a les tanques del pati .   
 
Cal deixar, sempre, el cotxe ben aparcat per no dificultar el trànsit, evitar posar en perill els infants  i no obstaculitzar la 
parada de l'autobús.   

  
RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
Consultes telefòniques. Agrairíem que les consultes telefòniques als mestres es realitzessin a l’hora del pati: d’11 a 2/4 
de 12 del matí o al migdia: d’1 a 2,  en el 972490115. 
 
 



Bon inici de curs a tothom,  
Mestres de l’escola 

 
Circulars a les famílies. Les circulars d’informacions a les famílies s’envien per e-mail, exceptuant les que ens han 
comunicat que no disposen d’e-mail o les volen rebre en paper. 
A la pàgina web de l’escola hi haurà penjades totes les informacions que us anem enviant. Si alguna família vol canviar la 
manera de rebre la informació (correu o en paper) que ho comuniqui a l’administratiu de l’escola, en Josep Mª. El 
trobareu els dilluns i els dimecres, setmanalment, i els divendres quinzenalment ( de 9 a 16h). Per fer una consulta també 
podeu enviar un correu a l’adreça secretariabordils@gmail.com.  
Les informacions de l’AFA les trobareu al seu blog:   http://afabordils.org 

 

AUTORITZACIONS I PERMISOS 

Acreditació d’al·lèrgies o intoleràncies: Atenent-nos a la Llei 17/2001 de seguretat alimentària i nutrició, article 40 , punt 
5, únicament es farà una adaptació de menú pels alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, diagnosticades per 
especialistes, i que mitjançant certificat mèdic corresponent, acreditin la impossibilitat d’ingerir determinats aliments que 
perjudiquen la seva salut. 

  
Medicaments. Si un alumne  ha de prendre un medicament es procurarà  que l’horari d’administració no coincideixi amb 

l’horari escolar. Si això no fos possible, cal l’autorització del metge i de la família. Si l’alumne es queda al menjador caldrà 

portar autoritzacions específiques per a les monitores. Trobareu l’imprès a la web de l’escola, a l’apartat documents. 

  

Drets d’imatge.  Per preservar el dret dels menors a l’exposició pública, a través de fotografies i/o gravacions, ens acollim 

a l’autorització que vosaltres signeu per garantir la Protecció de dades personals, ús d’imatges, propietat intel·lectual i 

internet (Decret).  El seu compliment per part de les famílies, és extensiu en qualsevol activitat que es doni en el sí de la 

comunitat educativa. Demanem la  màxima responsabilitat en  preservar aquest dret. 

 

 ALTRES 

Educació física. Per fer aquesta activitat és necessari que els alumnes portin xandall o roba còmoda i calçat esportiu de 
recanvi (alumnes de 3r a 6è). S’informarà del dia que tenen educació física  a cada curs. 
 
Aniversaris. A les classes no es celebren els aniversaris dels alumnes amb coques, galetes, pastissos, llaminadures...Pel 
que fa a les invitacions sols es repartiran en el cas que n’hi hagi per a tots els nens i nenes de la classe. 
Recordem que els mestres, practicants i monitors no accepten regals per part dels pares i dels alumnes. 
 
Material escolar. A totes les aules hi ha  material d’ús comú. Des de l’escola es proporciona tot allò que es necessita pel 
funcionament diari. A partir de 3r, els alumnes utilitzen agenda. Comptem amb la vostra col·laboració en l’ús i 
manteniment d’aquell material i llibres (especialment delicats) que arriba a casa.  Només poden portar 
joguines, càmera de fotos i altres aparells electrònics, en cas que des de les aules es demanin.  
 
Calçat. Per entrar a les aules, els alumnes han de disposar d’un calçat  diferent al que porten per anar al 
pati però que, alhora, sigui net i pràctic per moure’s per les galeries i/o anar als lavabos. Han de portar 
unes sabates del tipus com les que us mostrem en la fotografia.  
 
Bata/samarreta vella. Per propostes plàstiques, a inici de curs, han de portar una peça que protegeixi la roba que porten.  
 
Roba perduda. La roba perduda s’exposa periòdicament en un lloc visible i, si no és de ningú, es donarà a alguna entitat 
que se’n pugui beneficiar.   
 
Bicicletes.  Els alumnes que vinguin amb bicicleta i/o patinet poden deixar- los dins el pati de l’escola. A partir de 3r es 
proposen sortides pel poble en bicicleta. 
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