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     HORARI  

L’horari general de classes és de 9h a 17h. 

L’horari d’atenció dels infants és de 7.45h 

a 18h. 

S’ofereix un servei per a les famílies en 

casos de necessitat puntual, de 18h a 19h 

amb un cost de 8€. 

De les 16.40h a les 17h podeu entrar a 

l’edifici a recollir els vostres fills. 

A partir de les 16.55h, la porta estarà 

tancada i la secretària us avisarà els 

infants, exceptuant llar. Els pares de llar 

podran entrar a les aules fins a les 17.20h. 

La llar d’infants farà la migdiada de les 

13h a 14.45h. 

SERVEI DE GUARDERIA els dies de Nadal, 

Setmana Santa i setembre, especificats 

en el calendari escolar del curs. 

 
   SECRETARIA  

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres 

de 8h a 17:30h a educació infantil. 

Telèfon directe: 972 98 06 07 

 
   COMUNICACIÓ AMB EL PROFESSORAT  

Si heu de fer arribar algun missatge, ho 

podeu fer per escrit: a l’agenda dels 

infants de llar, nota els de parvulari, e- 

mail a la tutora o trucant per telèfon en 

aquest horari: 

- Llar d’infants: de 10.30 h a 11h. 

- P-3, P-4 i P-5: d’11h a 11.30 h. 

Les professores no podran atendre les 

famílies d’educació infantil a primera hora 

del matí o a la tarda, quan veniu a portar 

o recollir els infants, ja que atendre una 

família implica deixar sol tot el grup. 

    SEGUIMENT DELS PARES VERS L’INFANT  

 

Per tal d’afavorir el desenvolupament 

integral de la personalitat de l’infant, 

pares i educadors han de participar en la 

seva educació i benestar de la següent 

manera: 

1. Tutories personals: Una vegada 

començat el curs, es notificarà a les 

famílies la tutora assignada a cada 

alumne/a i l’horari de visita. Per concertar 

una entrevista amb ella, caldrà fer-ho a 

través del portal Alexia pares. 

Preguem que respecteu al màxim l’horari 

establert. 

Recordem que és convenient realitzar una 

tutoria al trimestre en què hi assisteixin el 

pare i la mare. Per tal de fer un bon 

seguiment us recomanem fer ús de 

l’agenda de tutories (que ja disposeu de 

cursos anteriors). Les famílies noves 

tindran l’agenda de tutoria els primers 

dies d’inici de curs. 

2. Reunions de pares: És important 

assistir a les reunions que es convoquen 

des de l’escola. Les professores hi donen a 

conèixer la dinàmica de l’aula i els 

objectius de curs. Això facilita el 

seguiment de l’alumne des de casa. 

 
   COMUNICACIÓ AMB ELS PARES  

 
La principal via de comunicació és la   web 

de l’escola. En ella hi trobareu: 

 INFORMACIÓ 

SETMANAL/NEWSLETTER 

Aglutina la informació de la 

setmana (caldrà clicar sobre el 

comunicat d'interès, que us 

conduirà a la pàgina web ampliant 

la informació del mateix). La 



rebreu setmanalment en el vostre 

correu electrònic. 

 Fulls informatius – Recull amb més 

detall el projecte que es treballa a 

cada moment a llar i parvulari. 

 Menú i calendari mensual. 

 Blog d’Educació Infantil 

 
També ens podeu seguir al Facebook, 

Twitter i Instagram. 

 
    MATRIMONIS ENCARREGATS DE CURS  

 

El matrimoni encarregat de curs són els 

representants de tots els pares del curs i 

l’enllaç d’unió entre les pròpies famílies i 

el col·legi. 

Les seves funcions són: 

a) Estar informat de l’ideari del centre i 

saber-ne informar els altres pares. 

Saber transmetre als seus fills i als 

altres pares una imatge correcta del 

centre. 

b) Impulsar, motivar i consolidar les 

activitats que el col·legi organitza 

amb la seva col·laboració. 

c) Arbitrar maneres per a connectar i 

establir amistat entre els pares del 

curs, com a forma de facilitar el 

clima de família necessari per a 

desenvolupar l’ideari del col·legi. 

d) Canalitzar adequadament els 

suggeriments i iniciatives dels pares. 

e) Ajudar en la promoció del centre 

informant correctament del seu 

estil educatiu i de les fites que es 

proposa assolir. 

 
   PLA DE FORMACIÓ: MILLOREM I ATRIUM  

El pla de formació humana dels nostres 

alumnes es concreta amb el “Millorem”. 

Són frases curtes i entenedores que 

constitueixen el mitjà per anar assolint 

aquelles qualitats humanes que 

considerem importants en l’educació 

infantil. La família és l’àmbit propi per al 

seu desenvolupament i la seva adquisició. 

L’escola potencia l’acció educativa dels 

pares. 

En col·laboració amb la família i recolzant 

la responsabilitat dels pares en la 

transmissió de la fe, el Projecte ATRIUM 

potencia i educa la capacitat religiosa del 

nen amb una metodologia basada en el 

coneixement dels períodes sensitius en 

els nivells de P3 a P5. 

 
   REGLAMENT DE CONVIVÈNCIA  

El Reglament de Convivència del col·legi 

Les Alzines, aprovat pel Consell Escolar, 

és el document que regula el 

funcionament intern del centre. Emana 

del decret 266/1997 (DOGC núm. 

2503) sobre els drets i deures dels 

alumnes dels centres de nivell no 

universitari de Catalunya. 

Aquest reglament s’exposa als pares 

nous en la primera reunió trimestral. 

 
    ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT  

Les faltes d’assistència, caldrà justificar-les 

enviant una nota prèvia a la tutora de 

curs. Si hi ha una absència no prevista cal 

comunicar-ho a secretaria abans de les 

10h. 

 
   TRANSPORTS  

El col·legi disposa d’un servei d’autocars. 

Els pares rebreu els horaris amb les 

indicacions de les parades. 

Per a un correcte funcionament d’aquest 

servei és molt important no variar el 

recorregut o sistema de transport de 

l’infant. 

En cas d’algun canvi caldrà avisar abans 

de les 15h  a secretaria d'educació infantil. 

https://www.facebook.com/instituciolesalzines/
https://twitter.com/lesalzines?lang=ca
https://www.instagram.com/lesalzines/


   ASSISTÈNCIA MÈDICA  

 
El centre ha establert una “Assegurança 

d’accidents individual” i una “Assegurança 

de responsabilitat civil” per a cada 

alumne/a, que cobreix els accidents que 

puguin patir els alumnes dintre del recinte 

del col·legi, així com aquells que puguin 

patir en els trajectes directes dels seus 

domicilis particulars al centre o a l’inrevés, 

utilitzant els mitjans de locomoció 

normals, incloses les excursions i sortides 

col·lectives. 

Els infants s’atendran al centre assistencial 

que l’assegurança ens indiqui, excepte si 

hi ha indicació explícita dels pares indicant 

un altre centre, tenint en compte que en 

aquest cas l’assegurança del col·legi no ho 

cobreix. 

 
 

   MESURES DE SANITAT I PREVENCIÓ  

 
Si un dia l’infant es posa malalt a l’escola 

us trucarem per tal que el vingueu a 

buscar. 

Els infants amb malalties infeccioses o 

infeccions parasitàries (com els polls) no 

podran assistir al col·legi per evitar així 

possibles contagis. 

Si un infant té febre no podrà assistir a 

l’escola passades 24 hores des de l’avís de 

la mestra. 

Per evitar intoxicacions per medicaments 

a l’escola el Departament de Sanitat 

recomana no administrar cap tipus de 

fàrmac al col·legi. La intenció del col·legi 

és seguir aquesta recomanació. 

L’infant amb alguna intolerància o al·lèrgia 

haurà de portar l'informe mèdic 

actualitzat cada curs escolar. 

   ANIMALS A L’ESCOLA  

 
Per raons de seguretat i higiene es 

prohibeix tota entrada d’animals 

domèstics a l’escola, tant dins dels edificis 

com al pati. 

 
   MENJADOR ALIMENTACIÓ  

Els horaris de menjador seran els 

següents: 

- Maternal: adequat a l’infant 

- LL-1: 11.45 h 

- LL-2: 12 h 

- P-3: 13 h 

- P-4 i P-5: 13 h 

Els alumnes de P-3, P-4 i P-5 menjaran una 

peça de fruita 10.45h i a les 16.15h 

berenaran. Els alumnes de llar d’infants 

berenaran a 15.30h. 

Si no dieu el contrari comptem que fan ús 

del servei de menjador igual que el curs 

anterior. 

Els alumnes que necessitin utilitzar el 

servei de menjador esporàdicament, els 

pares hauran de comprar el tiquet a 

secretaria a primera hora del matí. 

RÈGIM ESPECIAL: El col·legi disposa d’un 

únic menú dieta. Els pares d’aquells 

alumnes que necessitin de forma habitual 

o circumstancial un règim especial de 

menjar ho han d’avisar per escrit a la 

tutora de curs amb la suficient antelació i, 

si és de forma habitual, s’hi haurà 

d’adjuntar un justificant mèdic. 

El col·legi estudiarà si pot atendre els 

règims 

especials cas per cas. 

En el cas de no assistir a l’escola 

esporàdicament per malaltia s’abonaran 

7,30 euros diaris a partir del tercer dia 

d’absència quan s’hagi comunicat per 

escrit. 



 
   ANIVERSARIS  

Als infants els agrada molt celebrar festes, 

i per això a partir d’aquest curs escolar les 

celebrarem d’una altra manera, sense 

llaminadures, ni tampoc pastissos per tal 

d’evitar possibles intoxicacions, o 

al·lergies…. 

També recomanem que si celebreu 

festes d’aniversari quedin completament 

desvinculades de l’escola i que no afectin 

per res a aquesta. 

Cal recordar que des de l’escola no es pot 

facilitar cap telèfon de les famílies, 

atenent a la llei de protecció de dades (Llei 

orgànica 15/1999 de 13 de desembre de 

1999 sobre la protecció de dades). 

Els MEC disposaran dels telèfons 

autoritzats pel mateixos pares. 

 
   REGALS PROFESSORAT  

 
És normativa de les nostres escoles que 

els pares no facin cap tipus de regal a les 

mestres. Encara que l’agraïment d’una 

família es dirigeixi especialment cap a la 

professora encarregada de curs, s’ha de 

valorar que els resultats són conseqüència 

de la feina feta per tot un equip. 

 
   MATERIAL ESCOLAR I UNIFORME  

Han de portar de casa: 

LL-0 - maternal 

 Dues mudes completes. No cal que 

siguin d’uniforme 

 Un biberó d’aigua i dos de llet, si el 

nen/a s’alimenta només de llet. (és 

millor que les tetines hagin estat 

usades) 

 Cadeneta de plàstic amb pinça i xumet 

i/o qualsevol element que el nen 

necessiti per dormir (peluix, 

mocador...). 

 Una pinta o raspall. 

 4 fotografies mida carnet. 

 La llet que prenguin (si és el cas). 

 Motxilla model únic. 

 Xandall d’uniforme: (a partir dels 6 

mesos) 

- model d’estiu: polo gris i 

bermudes model únic, calçat 

adequat a l’edat i mitjó blau marí. 

- model d’hivern: polo gris màniga 

llarga i xandall model únic, 

calçat adequat a l’edat i mitjó blau 

marí. 

 
 Peça d’abric blau marí amb una veta 

per penjar-lo. 

 

 

 
 

LL-1/LL-2 

 Llar 1: 1 bata d’uniforme, model únic 

(sense botons, amb goma). S’utilitzarà 

puntualment. 

 Llar 2: Possibilitat d' 1 bata 

d’uniforme, model únic amb goma 

(la mateixa de llar 1) o bé amb 

botons (model P-3) per utilitzar 

també de P 3 a P 5. 

 
Llar-1 / Llar-2 

 Xandall d’uniforme: 

- model d’estiu: polo gris i 

bermudes model únic, sabata 

esportiva blanca còmoda i 

transpirable i mitjó blau marí. 

- model d’hivern: polo gris màniga 

llarga i xandall model únic, 

sabata esportiva blanca còmoda i 

transpirable i mitjó blau marí. 

Convé que tot estigui marcat amb el nom 

del nen/a. 



És obligatori portar el xandall model 

únic de l'escola 

 Peça d’abric blau marí amb una veta 

per penjar-la. 

 Dues mudes completes (no cal que 

sigui d'uniforme). 

 Una pinta amb funda marcada. 

 Un jersei tipus polar, millor obert amb 

cremallera, per sortir al pati. Cal que 

sigui blau marí. 

 1 xumet o nino (només si és necessari 

per dormir). 

 4 fotos mida carnet 

 Motxilla model únic. 

 Biberó d’aigua per LL-1 si és necessari. 

 Per a l’hivern, un jersei tipus polar, 

blau marí obert amb cremallera, per 

sortir al pati. Cal que tingui una veta 

per penjar-lo. 

 Motxilla model únic. 
 

 

  
 

 
P-3/P-4/P-5 

Uniforme: 

 Jaqueta blau marí amb una veta per 

penjar-la. 

 1 Bata d’uniforme, model únic (amb 

botons), s’utilitzarà puntualment, des 

de P3 fins a P5. 

 Xandall d'uniforme: 

- model d’estiu: polo gris i 

bermudes model únic, sabata 

esportiva blanca còmoda i 

transpirable i mitjó blau marí. 

- model d’hivern: polo gris màniga 

llarga i xandall model únic, 

sabata esportiva blanca còmoda i 

transpirable i mitjó blau marí. 

És obligatori portar el xandall model 

únic de l'escola 

 

 Una muda completa (només per a P-3). 

No cal que sigui d'uniforme. 

Convé que tot estigui marcat amb el nom 

del nen/a. 

Convé que tot estigui marcat amb el nom 

del nen/a. 



 

  
 

Establiments on es poden comprar: 

 
- Llibres i material escolar: 

LLIBRERIA EMPÚRIES 

C/ Álvarez de Castro, 6 - 17001 

GIRONA Tel: 972 20 34 29 

Es pot fer la comanda de llibres 

directament enviant un e-mail a 

empuries@troa.es i rebre’ls a 

casa. 

 
Podeu adquirir els uniformes a: 

 
- Bata d’uniforme: 

HIPERCOR 

Ctra. Barcelona, 106-110 

17003 GIRONA 

Tel: 972 18 84 00 

 
- Xandall i motxilla d’uniforme: 

Esports FERRER 

c/ Migdia, 40, 17002 Girona 

Tel: 972 21 72 95 

 Festa d'avis a Llar, P-3, P-4 i P-5. 

 Portes Obertes per a pares de tots 

els cursos (Musinfant, Anglès...) 

 Festa de Nadal. 

 Festa de fi de curs. 

 Festa promoció a P-5. 

 Portes obertes d’activitats 

extraescolars. 

 Portes obertes a Llar 2. 

 Portes obertes a primària (pares 

P-5 a 1r primària). 

LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR, 

UNIFORME 

ACTIVITATS DIVERSES DIRIGIDES 

A  PARES O FAMILIARS 

mailto:empuries@troa.es

