Quan estalvies a un infant l’esforç que ell podria fer, li estàs impedint créixer. “Maria
Montessori”
Educar la ment sense educar el cor no és educació en absolut. “ Aristòtil”
L’educació no consisteix en omplir un càntir sinó encendre un foc. “ William ButlerYeats

Nois, noies i famílies: benvinguts a l’escola Garigot!
Com cada any, al mes de setembre “toca” començar un nou curs escolar.
Sempre que s’inicia un nou curs apareixen noves expectatives, inquietuds, interrogants,
il·lusions,... Un curs on potser canviaràs de companys, establiràs noves relacions, et
trobaràs professorat nou i amb d’altres que ja coneixes, espais nous,...
Recordem els dies de vacances, les hores de platja i piscina però cal tornar a la
“normalitat” de l’escola. Et demanem que et mostris responsable des del primer dia de
classe, que participis en els diferents aspectes de la vida escolar, que organitzis (o
t’ajudin) a organitzar el temps en les diferents activitats i que tinguis ganes d’aprendre i
de fer les coses bé.
L’escola necessita la col·laboració de les famílies. En col.laboració, mestres i família,
volem ajudar-te i que tot et vagi molt bé.
Llegiu aquestes pàgines on trobareu la informació general del centre, és a dir, els trets
bàsics de l’organització i funcionament de l’escola, així com algunes normes que són
imprescindibles per al bon funcionament del centre. Recordeu que aquesta i altres
informacions també les podreu consultar a la intranet del Garigot:
http://agora.xtec.cat/ceipgarigot/
Us donem la benvinguda al nou curs2019-2020.
Endavant i molta sort!!

El nostre Projecte Educatiu
L’educació en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de
convivència, així com la prevenció de conflictes i la resolució pacífica dels mateixos.
La convivència ha de ser un mitjà i un objectiu per a l'escola; per tant, cal educar
amb, en i per a la convivència. Aquest objectiu implica un esforç de responsabilitat
permanent i un creixement personal, cultural i social de tots els membres de la
comunitat educativa per transmetre i compartir valors que orientin i ajudin a formar a
l’alumnat. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon
clima escolar i el deure de facilitar-lo amb la seva conducta en tot moment i en tots els
àmbits de l'activitat del centre. La convivència implica la participació de tots. Un bon
clima relacional és una de les condicions imprescindibles per a obtenir bons resultats
És voluntat de l’equip educatiu fer partícips als alumnes en el seus aprenentatges. Per
aquest motiu seguirem promovent activitats on siguin els protagonistes i s’impliquin en el
procés educatiu: fem projectes, racons d’aprenentatge, els dinamitzadors de jocs de

pati, mediadors, voluntaris de biblioteca, col·laboradors en el reciclatge, Delegats de
classe,...

CALENDARI ESCOLAR OFICIAL
FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ: 4 de novembre, 24 de febrer, 30 d’abril, 1 de juny.
FESTES LOCALS: 5 de desembre de 2019
VACANCES:
• Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos.
• Setmana Santa: del 6 d’abril al 13 d’abril de 2020, ambdós inclosos.
• Les vacances d’estiu comencen el 22 de juny de 2020.
JORNADA INTENSIVA (de 9h a 13h):
• 20 de desembre de 2019.
• Del 8 al 19 de juny de 2020 (ambdós inclosos).

RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA
Horaris d'atenció a les famílies.
- Equip directiu: Els tres membres de l’equip directiu tindrem un horari d’atenció a les
famílies que us facilitarem a inici de curs.
- Administrativa: de dilluns a divendres durant tot l'horari escolar (9-13:00h i
15:00-16:30h)
- Tutors i tutores: Dilluns de 12’30h a 13’30h. S’ha de demanar cita prèvia mitjançant
l’agenda dels vostres fills.
Notificacions als tutors. Si heu de notificar alguna incidència al tutor/a del vostre fill, la
comunicació ha de ser per escrit a l’agenda (primària) i amb una nota a la bosseta
(infantil). Les notes han d’anar signades i amb data.
Reunions inici de curs. Durant el mes d’octubre sereu convocats a una reunió de classe
on us explicarem el funcionament habitual de l’aula, els objectius a aconseguir, els
continguts que es treballaran, les novetats que es generen en un canvi de Cicle (si
s’escau), les sortides i activitats previstes així com qualsevol informació que es consideri
important.
Entrevistes. Es farà un mínim d'una entrevista per alumne/a cada curs amb el tutor/a. Es
pot fer a instàncies del mestre o de la família.

NORMES DE CONVIVÈNCIA DE
L’ESCOLA

Un dels elements essencials per construir la convivència és la col·laboració de les
famílies en la funció educativa. Afavorirem aquesta col·laboració i establirem un clima
de confiança mútua. Si bé l’escola i la família ens movem en àmbits i esferes autònomes,
hem de trobar punts de complementarietat perquè ambdues incidim sobre el mateix

subjecte. Per tant és bàsic reforçar la confiança i la responsabilitat com a base
indispensable de les relacions interpersonals.
Recordeu que aquestes normes serveixen perquè tots puguem estar a l’escola d’una
manera més fàcil, amable i agradable.

• HORARI ESCOLAR. ENTRADES I SORTIDES
L’horari de classesserà de 9 a 12,30 i de 15 a 16:30 hores per a tots els alumnes.

PUNTUALITAT
El retard en la incorporació a l'inici de les classes provoca una interferència en el normal
desenvolupament de l'activitat escolar i perjudica tothom. Sigues puntual, respecta
l’hora d’entrada i sortida de l’escola. Recorda: Has de ser puntual!!
Es consideren faltes de puntualitat els retards superiors a deu minuts.
La porta d'entrada del pati d'infantil s'obrirà 5 minuts abans de cada entrada i sortida
perquè pugueu acompanyar i recollir els vostres fills/es fins a la porta de l'aula. L’infant
entrarà quan la mestra obri la porta.
L’alumnat de primària (de 1r a 6è) han d’entrar per la porta que hi ha al costat de l’AFA i
accedir al pati, on s’han de posar a la fila, davant del rètol corresponent al grup (o a la
zona de la biblioteca o a la zona de la font-menjador). Les famílies no poden acompanyar
els infants fins a la fila. Els alumnes de 1r faran la fila fora del recinte del pati, darrera
de la zona de vestidors, durant un període d'adaptació a primària. Els mestres
responsables dels grups els recolliran.
Un cop estiguin tancades les portes del pati s'haurà d'entrar per la porta del vestíbul i es
considerarà retard.
Per fer qualsevol gestió al menjador us atendran de 9 a 10 al mateix menjador de
l’escola. Recordeu que heu d'accedir per la porta de serveis, no per la porta principal.
La recollida dels alumnes de cicle inicial (1r i 2n) es farà per la porta que hi ha al costat
de l’AFA. Els infants sortiran amb el mestre i es lliuraran en mà a l’adult que els vingui a
recollir. La resta d’alumnes sortirà per la porta del vestíbul acompanyats pels mestres. A
partir de 3r, i amb la pertinent autorització signada per la família, poden marxar sols a
casa. Les famílies que vinguin a recollir els alumnes de CM i CS s’han d’apropar a les
zones marcades amb el rètol de cada grup, i deixar espai per a que els mestres puguin fer
el lliurament d’alumnes.
Si per alguna raó el/la vostre/a fill/a ha de sortir de l'escola fora de l'horari habitual o
s'ha de produir alguna variació en els serveis de menjador o extraescolars s’ha de
comunicar directament al servei corresponent i per escrit al tutor/a.
Quan un nen arribi o hagi de sortir de l’escola, fora de l’horari ordinari, per causes
justificades, serà el conserge qui l’acompanyarà fins a la classe, si el nen ha
d’incorporar-se a l’activitat escolar. També serà el conserge qui l’anirà a buscar a la

classe. Per evitar distorsions a les aules, en cap cas entraran els familiars fins a les
aules a acompanyar o a recollir els nens.
Amb el propòsit de responsabilitzar a l’alumnat en les obligacions referents a l’escola,
no es recolliran objectes oblidats a casa (material escolar, material específic demanat
pels professors, bossetes, esmorzars, ....) a consergeria. Els alumnes, per aprendre, han
de viure les conseqüències que el fet de l’oblit comporta.
Si una família no ve a recollir un alumne en finalitzar les classes, després de la
trucada pertinent, el mestre el portarà al servei de permanència o de menjador i la
família haurà d’abonar la quantitat del servei. En el cas que sigui una altra persona la
que recull l’alumne, els pares o tutors legals hauran de sol·licitar un model
d'autorització, que pot servir per a tot el curs, signar-lo i lliurar-lo al tutor corresponent.
Les absències o retards del vostre fill/a s’han de comunicar a l’escola per escrit.

• ESMORZARS, ANIVERSARIS
Esmorzars. Recomanem que els alumnes portin un esmorzar saludable: entrepà, fruita… i
en la quantitat adequada segons l'edat. Els alumnes d'infantil cal que portin l’esmorzar en
una bossa de roba (no motxilla) acompanyat d’un tovalló (tot marcat amb el nom). La
bosseta de l’esmorzar i el tovalló es portaran cada dia a casa a la tarda.
Aniversaris. Uns dies abans s’ha de parlar amb el/la tutor/a per quedar d’acord en el dia
de la celebració i el que es portarà. Heu de portargaletes empaquetades degudament
etiquetades amb els ingredients que conté. No es poden portar ni llaminadures ni
pastissos d’elaboració cassolana. No es repartiran dins el centre invitacions de festes
particulars.
Malalties i medicaments. Si el vostre fill/a no assisteix a l’escola per qualsevol malaltia o

qualsevol altra raó, feu-nos-ho saber el més aviat possible. Només administrarem
medicaments quan aquests vinguin acompanyats de la prescripció mèdica corresponent i
l’autorització signada pels pares (a la Secretaria de l’escola trobareu models
d’autorització).
En cap cas un alumne amb malalties contagioses (polls, conjuntivitis, ...) pot compartir
aula amb la resta de companys. Per això us preguem respecteu les indicacions mèdiques
d'aquestes situacions i eviteu que els/les vostres fills/es puguin encomanar a la resta de
companys. Si han estat malalts d’una malaltia infecciosa rellevant, caldrà un certificat
d’alta del metge.
Accidents. En cas que un nen/a tingui un accident lleu, avisarem a la família perquè el
porti a l’ambulatori o a l’hospital. En cas d’absència a la llar o accident greu, l’escola
gestionarà l’incident.

• MATERIAL ESCOLAR, LLIBRES, BATES , EQUIPAMENT, ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES i OBJECTES PERDUTS
Material escolar. El material de cada classe serà socialitzat. Es compra amb els diners de
tots i és compartit per tots. Això suposa, al llarg del curs, un estalvi per a les famílies,
una major eficàcia pel mestre i evita la discriminació entre l’alumnat.

La quota de material, sortides i activitats complementàries és de 205 euros.
Llibres socialitzats. Trobareu a cada llibre la normativa que té l'escola Garigot respecte
al programa de reutilització. Per aconseguir un bon funcionament d'aquest sistema
necessitem el compromís dels alumnes i de les seves famílies. Si al final de curs detectem
que un llibre s'ha malmès o s'ha perdut la família l'haurà d'abonar. Per tant, us demanem
que col·laboreu pel bon ús d’aquest material.
Roba-Bata. Penseu que la roba que vesteix l’infant a l’escola ha de ser còmoda i sobretot
pensada per a treballar i jugar. Recordeu que és important portar tota la roba marcada
amb el nom i amb una veta prou llarga per a poder-la penjar.
A infantil i CI els nens i nenes han de portar una bata blava per fer plàstica i els que es
queden al menjador també una vermella. Es retornaran els divendres per rentar.
A més, a Educació infantil cal que portin:
- P3 i P4: 2 capses de mocadors de paper i 2 paquets de tovalloletes humides.
- P5: 2 capses de mocadors de paper i 2 paquets de tovalloletes humides.
- A primària han de portar 1 capsa de mocadors i 1 paquet de tovalloletes humides.

Educació Física. A primària l'equip necessari és un xandall, una samarreta i unes
sabatilles d'esport. Cal que portin una samarreta de recanvi i una tovallola per a poder
eixugar-se la suor i rentar-se. Mitjançant l'agenda sabreu el dia que els vostres fills fan
aquesta activitat. A infantil, han de portar uns mitjons anti-lliscants que puntualment
retornarem a casa per a rentar-los. Com part de l’àrea es realitzaran tres activitats fora
del centre escolar que seran avaluades:
- Piscina. El patronat d’esports de Castelldefels ofereix l’activitat de piscina en
horari escolar per alumnes de cicle inicial 1r i 2n. L’activitat és gratuïta però el
transport fins al complex esportiu de Can Roca té un cost que han d’assumir les
famílies dels alumnes d'aquests cursos. A començament de curs rebreu informació
al respecte.
- Piragüisme: A cicle mitjà, a partir del tercer trimestre, es portarà a terme aquesta
activitat al Canal Olímpic. A començament de curs les famílies d’aquest cicle
rebran informació al respecte. Pendent de confirmació amb l’empresa gestora.
- Paddle: A cicle superior, al primer trimestre, es portarà a terme aquesta activitat
al Club de Tennis Gimeno. A començament de curs les famílies d’aquest cicle
rebran informació al respecte.
Activitats complementàries. Les sortides i activitats programades són un complement de
l'ensenyament i molt convenients per la formació integral de l'alumne/a. Un cop estiguin
programades us farem arribar el llistat i l'autorització que haureu de signar per a que el
vostre fill/a pugui sortir del centre.
Objectes personals. L’escola no es fa responsable de pèrdues o deteriorament de cap
objecte personal. Es facilitarà el material escolar bàsic als alumnes. Recomanem que no
portin material de casa que no hagi demanat el mestre. No s’han de portar joguines a
l’escola. Les bicicletes, patinets i monopatins s’han de deixar en els espais habilitats i
amb les mesures de seguretat pertinents. No es pot deixar l’encadenat d’aquests vehicles
a l’escola. No es pot circular pel recinte escolar amb cap vehicle.
Objectes perduts.Diàriament ens trobem amb un allau d’objectes perduts a la
consergeria de l’escola. Entre els objectes hi ha jaquetes, jerseis, abrics, bates,
tovalloles... Per qüestions d’espai i d’higiene no podem emmagatzemar el material

durant massa temps. Periòdicament els objectes que no siguin reclamats els donarem a
Serveis Socials per a que els distribueixin entre la població necessitada. Si heu perdut
alguna cosa, adreceu-vos al contenidor que, per a aquests efectes, s’ha col.locat al
vestíbul.

• AMBIENT DE CENTRE
→ A les aules has detreballar i permetre que els altres ho facin.
→ Comporta’t pels passadissos de manera respectuosa.
→ Els lavabos són espais comuns que necessites i t’agrada trobar en bones
condicions. Tots en sou responsables del seu manteniment i neteja.
→ No es pot menjar als passadissos ni a les aules.
Mediadors de pati. Seguim l'experiència dels mediadors i mediadores de pati. Per torns,
alumnes voluntaris de CS fan de mediadors de conflictes a través del diàleg entre els
alumnes. La resta d'alumnes es dirigeix a ells quan necessiten resoldre algun problema.
Els mestres poden guiar el procés però intentant que siguin els alumnes els que arribin a
acords entre ells, ajudats pels mediadors. La pràctica del diàleg i la recerca de solucions
entre les dues parts és extensible per a qualsevol conflicte, no només al pati. El conflicte
ajuda a créixer.
Altres recomanacions:
- respecteu el lloc d’aparcament per a autocars escolars, persones amb discapacitat i
motocicletes.
- tot el recinte escolar (patis inclosos) és un espai sense fum, per tant no es pot fumar
dins l’escola.
- està prohibit entrar animals domèstics al recinte escolar, encara que vagin als braços
dels propietaris.
- respecteu els espais on l’alumnat fa files així com les zones de pas i files dels infants.
Recordeu: Complint les normes millorem l’ambient de convivència.

ACTIVITATS DEL CENTRE EN HORARI NO LECTIU
Les activitats en horari no lectiu són gestionades per l’AFA i són les següents: Espai Bon
dia (7:45 a 9h), menjador (12:30 a 15h), extraescolars (tant les d’estudi, com les lúdiques
i les esportives) i permanència (de les 16:30h a les 17:45h).
Us animem a seguir col·laborant amb l'escola participant activament en totes les
activitats que oferim. Estem ben segurs que amb la vostra col·laboració, aquestes
recomanacions es convertiran en hàbits que afavoriran el bon funcionament de l’escola i
el creixement dels vostres fills.

L’EQUIP DE MESTRES DE L’ESCOLA GARIGOT

