ESCOLA FRANÇA

Telèfon : 93 6932717 FAX :93 6932716
Adreça : Frederic Soler, 142
CP 08224 - Terrassa
E-mail: a8029350@xtec.cat
Web: www.escolafrança.cat

L' Escola França, depèn del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. És una escola pública d'Ensenyament Infantil i Primari, s'hi
imparteixen classes des de tres fins a dotze anys.
L’horari del centre és de 9 a 12:30 h i de 3 a 4:30 h per als alumnes
d’Educació Infantil i Primària.

D’INTERÈS:













Tenim un projecte d’innovació de Medi Ambient i ens agradaria poder
consolidar les diferents activitats que fan referència a aquest tema.
Participem en el Projecte GEP (Grup d’Escoles Plurilíngües) del
Departament d’Ensenyament. Inici de l’anglès a P4 i Plàstica en anglès.
Tenim un gegant que es diu FRANCIP.
Es barregen els grups de nens i nenes en el pas de Cicle Inicial a Mitjà.
Els nous grups es fan a partir d’un sociograma, es té en compte l’ opinió
de les tutores, especialistes, equip directiu i la psicòloga de l’EAP.
Aquesta mesura està pensada per tal de millorar les relacions personals
i facilitar la integració de tots els alumnes.
Hi ha una quota de material i una de sortides durant el curs que cobrem
per domiciliació bancària. Apel·lem a la vostra responsabilitat a l’hora de
fer efectiu el pagament de la quota de material. El fet de no fer-ho
repercuteix negativament a la resta d’alumnes.
La quota de material és de 90 euros per alumne/a.
La quota de sortides la comunicarem a principi de curs . I estarà entre
60 i 90 € en funció del curs.
El professorat del centre no accepta regals. El millor regal és que facis la
feina ben feta i tinguis bona relació amb tothom.
L’escola aposta plenament per les tecnologies de la informació que
considerem una eina imprescindible. Volem que tots els nostres alumnes
tinguin una bona competència digital.
Us convidem a visitar la pàgina web www.escolafrança.cat, on trobareu
molta informació de l’escola.

2

NORMATIVA DE L'ESCOLA
1. REFERENT A LES PERSONES
1.1. RELACIÓ AMB EL PROFESSORAT
1.1.1. Sempre que no entenguis una cosa, pregunta al mestre.
1.1.2. Escolta amb molta atenció les explicacions dels professors i companys. Si
has de fer algun comentari, aixeca el braç i espera el torn.
1.1.3. Quan et dirigeixis als altres fes-ho amb naturalitat i educació.
1.2. RELACIÓ AMB EL PERSONAL NO DOCENT
1.2.1. Hi ha altres persones a l'escola que vetllen pel bon funcionament de tot.
Són el conserge, cuineres, monitors/es de menjador, personal de neteja... Hem
de tractar-los amb la mateixa naturalitat i educació.
1.3. RELACIÓ AMB ELS COMPANYS
1.3.1. Tracta els companys amb respecte, sense baralles, violència ni insults.
1.3.2. L'esbarjo és un bon moment per relacionar-te amb tothom. aprofita'l!
1.3.3. Ajuda els teus companys sempre que puguis. De la mateixa manera,
agraeix sempre les ajudes que rebis.
1.4. PARTICIPACIÓ EN LA VIDA DEL CENTRE
1.4.1. Expressa sempre que vulguis la teva opinió per a que les coses funcionin
millor. Per fer-ho cal buscar el canals adients: el teus professors, les hores de
tutoria ...
2. REFERENT A LES COSES
2.1. El material escolar s'ha de cuidar . Cada cosa té la seva finalitat: les taules,
les cadires, els llibres, les maletes, l'estoig... S'han de fer servir correctament i
utilitzar per allò que estan destinades.
2.2. Has de fer un esforç per a mantenir neta l'escola, les aules, els patis,
l'escala...
2.3. Els arbres, l’hort, els jocs, les porteries, les tanques, el material esportiu
tenen la seva funció. Respecta'ls i fes que es conservin en bon estat.
2.4. Els lavabos són imprescindibles. Cada dia són netejats i desinfectats.
Utilitza'ls correctament i deixa'ls tan nets com t'agradaria trobar-te'ls.
2.5. Si un dia et trobes alguna cosa que no es teva mira a veure si té el nom
del propietari. Si pots li tornes i si no saps de qui és, lliura-la al tutor/a o
conserge. Si tots ho fem així, quan perdem una cosa dins del centre sabrem on
trobar-la.
2.6. No agafis cap cosa que no sigui teva.
2.7. A l'escola no has de portar cap mena de material (joguines, diners,
objectes de valor, pilotes, llaminadures...) que no sigui amb permís del mestre.
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3. REFERENT AL TREBALL
3.1. Recorda que la teva feina actual és anar a l'escola. Intenta treballar de la
millor manera possible. Participa en la vida de la classe i col·labora per a
obtenir uns bons resultats.
3.2. Aprofita el temps i procura no molestar els teus companys.
3.3. Procura tenir sempre el material necessari a punt.
3.4. Fes el teu treball tan bé com puguis i sàpigues. L'hauries de presentar ben
disposat, clar i net.
3.5. Si fas tot això, a l'hora de l'esbarjo podràs descansar del treball i jugar amb
els teus companys.
4. REFERENT AL PROPI COS
4.1. Has de procurar mantenir-te net i endreçat. A l'escola aniràs amb bata.
Cada setmana cal portar la bata a casa per a rentar-la.
4.2. Les peces de vestir que portis a l'escola han de dur el nom i una veta per
penjar-les.
4.3. Per un major rendiment a l'escola cal que esmorzis abans de sortir de casa.
Si has de menjar quelcom a l'escola ho faràs sempre al pati: mai als
passadissos, escales o lavabos. Intenta que el que portis per esmorzar sigui
saludable i evita els residus i embolcalls.
5. ASSISTÈNCIA
5.1. Tens l'obligació d'assistir tots els dies al col·legi. Qualsevol absència s'ha de
justificar per escrit.
5.2. Quan sàpigues amb anterioritat que has de faltar el dia següent al col·legi,
ho avisaràs al tutor.
5.3. Si arribes tard a l'escola també hauràs de portar una nota escrita dels
pares per justificar el retard.
5.4. Durant l'horari escolar, no podràs sortir del recinte escolar sota CAP
CONCEPTE. Per sortir del centre en les hores de classe caldrà que vinguin els
teus pares personalment a recollir-te, o alguna persona autoritzada.
5.5. No podràs entrar a les classes després de l'hora de sortida. Procura no
oblidar-te res de necessari. Tampoc durant l'hora d'esbarjo es podrà tornar a
classe ni restar en ella a no ser amb la presencia d'un professor.
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6. DESPLAÇAMENTS DINTRE DE L’ESCOLA
6.1. En els desplaçaments que realitzis amb tot el grup aniràs amb naturalitat,
ordre, sense córrer ni empentes, sense fer soroll que pugui entorpir la feina
d'altres grups.

El respecte a aquestes normes és un compromís per part de
tots els membres de la comunitat educativa.
L'escola valora més l'estímul que no pas la sanció, però és necessari
determinar algunes faltes que, si s'escau, comportaran la sanció que l'escola en
cada cas determini.
Les faltes tindran la consideració de més o menys gravetat segons les
circumstàncies en què es produeixin.
Tota falta serà comunicada als pares per mitjà de l'agenda. Els alumnes
tornaran la nota signada pels pares el següent dia lectiu.
Les faltes greus es comunicaran als pares per mitjà d'un full d'avís. Aquest avís
serà signat pel tutor i/o pares.

CURS 2019-2020
CALENDARI ESCOLAR
El dia 12 de setembre de 2019 comencen les classes de 9 a 12:30 h i de
15 a 16:30 h per a Infantil i Primària.
Els nens i nenes de P-3 fan tres dies d’adaptació (12,13 i 16 de setembre).
Jornada continuada a partir del 8 de juny de 2020 de 9 a 13 h.
El 20 de desembre de 2019, últim dia del trimestre, hi haurà jornada
continuada de 9 a 13 h.
Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020
(ambdós inclosos).
Vacances de Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).
Finalització de les classes : 19 de juny de 2020.
Els dies festius de lliure disposició són:
31 d’octubre, 5 de desembre de 2019
24 de febrer, 30 d’abril i 1 de juny de 2020
* Qualsevol canvi oficial que es pogués produir sobre aquest calendari,
els serà comunicat oportunament.
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RECORDEU :
Entrades i sortides
Les portes s’obriran a les 9:00, a les 12:25, a les 3:00 i a les 4:25.
MOLT IMPORTANT:
Els nens han d’arribar puntuals a l’escola per a no interrompre el funcionament
normal de les classes.
Els alumnes que arribin més tard de l’hora hauran de passar per Direcció i
justificar el seu retard.
Igualment, us preguem que recolliu els vostres fills/es amb puntualitat i deixeu
lliure el pati de l’escola, ja que les portes es tanquen aviat per a continuar amb
les activitats de menjador i extraescolars.
Relació escola – pares
-

-

No és permesa l’entrada de les famílies a les aules en hores escolars.
No es permet prendre imatges o filmacions dels alumnes amb
qualsevol mitjà dins el recinte escolar.
Si necessiteu comunicar alguna cosa al tutor/a del vostre fill/a haureu
d’esperar a l’hora de sortida o passar per consergeria o direcció i ells
s’encarregaran de transmetre-la.
Els nens/es no han de portar ni diners ni llaminadures a l’escola, per tal
de no fomentar el consum i d’evitar conflictes entre els companys.
Igualment no poden portar pilotes dures per a jugar a l’hora del pati.
Els comunicats de l’escola s’envien per correu electrònic.
Us recordem que els alumnes no poden venir a les reunions on
convoquem a les famílies.
A la web del centre podreu descarregar-vos els models de les diferents
autoritzacions si les necessiteu.

EQUIPAMENT
La bata i l'equip d’educació Física els podeu trobar a :
- Calicot: c/Francesc Salvans, 35 Local 4 - Tel. 93 118 52 97.
Horari de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 19 h. – Dissabte de 9 a 14 h.
-Corvi: c/Watt, 111 – Tel 93 733 37 58.
Horari de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16 a 19 h.
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EQUIP D’EDUCACIÓ FÍSICA
Xandall i samarreta de l’escola, calçat esportiu.
És obligatori portar el xandall. En moltes sortides és obligatori el seu ús.
TUTORIES
La tasca del tutor/a consisteix bàsicament en orientar l'alumne, motivar el grup
classe, fomentar l'ordre i la disciplina i mantenir una relació amb la família de
l'alumne.
Cada tutor disposa d'una hora setmanal, per atendre a aquells pares que ho
desitgin. Al principi de curs es comunicarà l’horari d’entrevistes .
MATERIAL D’ EDUCACIÓ INFANTIL
Tot el material ha d'anar marcat amb el nom i el cognom:
-

bata marcada i amb cinta per penjar-la ( es recomana tenir-ne dues).
les jaquetes i abrics també han d’anar amb veta per penjar.
un got de plàstic amb el nom.
dues capses de mocadors de paper.
a més a més els de P3 tindran una muda complerta marcada.
el material a tot el Parvulari és col·lectiu.

Les mestres compren el material adequat i necessari.
MATERIAL DE PRIMÀRIA
Cada tutor a començament de curs dirà el material necessari que caldrà
comprar.
Us recomanem que reviseu els llibres de text abans d’escriure el nom del vostre
fill /a per si hi ha alguna errata.
El material d’Educació Infantil i Cicle Inicial , el compra l’escola i està
inclòs a la quota de material.
La resta de cursos preguem que no compreu res fins que el seu tutor ho
indiqui.
AGENDA
Portaran agenda a partir de 3r. i la comprarà l’escola.
L'agenda té una doble finalitat: volem que afavoreixi l'organització del treball i,
alhora que serveixi per a facilitar la relació família – escola.
Demanem, doncs, que qualsevol comunicació ens arribi per mitjà d'aquesta
agenda.
El cost de l’agenda està inclòs en la quota de material.
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SORTIDES, ACTIVITATS CULTURALS i COLÒNIES
Tenint en compte que totes les sortides i activitats serveixen per a reforçar el
currículum, recomanem la seva assistència. A principi de curs, el professorat
farà una proposta de les sortides previstes per a tot el curs. Es demanarà una
autorització als pares per a cada sortida. A la reunió de començament de curs
es comunicarà l’import a pagar i la manera de fer-ho.
Us volem fer saber que tal i com es va aprovar en el Consell Escolar del centre,
les famílies que tinguin quotes pendents de material no podran anar a les
sortides fins que facin efectiva la quota pendent.
L’escola organitza les Colònies a P5 d’Educació Infantil i a 2n, 4t i 6è d’Educació
Primària. Aquesta activitat no està inclosa a la quota de sortides. La realització
de les colònies està supeditada a que hi assisteixin el 65% dels alumnes.
SALUT
Pel bé de la comunitat educativa els alumnes han de venir sans a l’escola. En
cas de detectar algun problema trucarem a la família perquè el vingui a recollir.
En cas de febre si l’espera fins que arriba un familiar és massa llarga li
administrarem paracetamol (prèvia autorització signada).
En cas de polls o llémenes cal aplicar el protocol que us donarà l’escola. Els
nens no poden venir a l’escola fins que no s’hagi resolt el problema.
En cas d'accident a l'escola, procedirem de la següent manera:
a) Si la ferida és lleu, la cura es fa a la mateixa escola.
b) Si l'accident té importància, farem, si procedeix, la primera cura a l'escola i
després avisarem la família per si poden traslladar l'accidentat/da al centre
sanitari.
c) Si cal es traslladarà directament els nens/nens al centre sanitari.
IMPORTANT: Cal que tinguem sempre actualitzat el llistat de telèfons per
poder-vos avisar davant de qualsevol incidència.
L'AMPA
Col·labora amb les activitats de l’escola. S’organitza en comissions (menjador,
festes, extraescolars...) Formen part de l'AMPA els pares i mares que de
manera voluntària paguen la quota de l'Associació que és de 30 € anuals
per família.
Per contactar amb l’AMPA utilitzeu el correu electrònic correu@frampa.org.

8

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
L' AMPA del Centre, organitza les activitats extraescolars.
Cada alumne es pot inscriure a tantes activitats com vulgui de les que estan
programades per a la seva edat, mentre l'horari sigui compatible.
L’AMPA us informarà puntualment de les diferents activitats. Podeu consultarles a la web de l’escola a l’apartat de l’AMPA.
SERVEI DE MENJADOR
El servei de menjador està gestionat per l’empresa SERHS, empresa externa a
l’escola, amb la concessió de l’Ajuntament (www.serhsfoodeduca.com).
Cal recordar que es pot fer ús del servei de menjador esporàdicament o de
forma fixa.
El servei de menjador comença el 12 de setembre excepte pels alumnes de P3
que començarà finalitzada l’adaptació.
Pels nens i nenes usuaris fixes del servei de menjador, quan han de fer una
sortida de tot un dia, l’empresa els subministra el dinar (entrepans).
Dades de contacte
Empresa SERHS a Terrassa
c/Aurora, 5 Tel. 93 854 48 02
Coordinadora de menjador Escola França
Tel. 678 677 844
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