
 

NORMATIVA GENERAL. CURS ESCOLAR 2017-18 
 
Inici de curs  
 
Dimarts, 12-09-17, per als alumnes de les etapes de Nursery, Infants, Primary i 
ESO. 
 
Dimecres, 13-09-17, per als alumnes de l’etapa de Batxillerat. 
 
Horari Escolar   
 
De 9:00 h a 17:00 h 
Ampliació d’horari: Matí: de 7:45 h a 8:45 h 
                            Tarda: de 17:15 h a 18:30 h 
 
Entrades i sortides  
 
Nursery i Infants: A partir de les 8:40 h els alumnes que vénen acompanyats 
pels pares es deixaran a la porta de l'edifici d'Infants. A partir de les 17:00 h es 
recolliran a la mateixa porta. 
 
Primary i ESO: A partir de les 8:40 h els alumnes entraran per la porta de 
Recepció. A les 17:00 h els alumnes es lliuraran als pares a la mateixa porta. 

 
 Els alumnes que arribin abans de les 8:40 h o els que es recullin més 

tard de les 17:15 h entraran en el Servei d’Ampliació d'horari i s'han de 
deixar o recollir a l'edifici d'Infants. Aquest servei es facturarà a part. 

 No es lliuraran alumnes a persones no habituals sense autorització dels 
pares. 

 Si algun alumne ha de marxar per algun motiu especial cal que s’avisi a 
l’escola i marxar abans de les 16:40 h; en aquest cas, els vehicles 
particulars no poden aparcar davant l’edifici de l’escola, respectant les 
sortides de vehicles dels veïns i els guals. 

 
 
Uniforme  
 
L’ús de l’uniforme és obligatori. Cal portar-lo tot marcat amb el nom (veure més 
informació en l’etapa corresponent). L’uniforme es compra a l’Hipercor-Girona, 
excepte el xandall que s’adquireix a l’escola.  
 

Podeu reservar l’uniforme a través del web: 
http:/www.elcorteingles.es/uniformes 

  
 
 
 
 
 



 

 
 
Material  
 
El material el proporciona l’escola. En cas de pèrdua o desperfecte, l’alumne 
haurà de fer-se càrrec de la despesa. 
El centre no es fa responsable dels mòbils o dispositius electrònics que els 
alumnes portin a l'escola. És aconsellable tenir una assegurança particular. 
 
Transport  
 

 No es poden donar missatges ni medicaments a l’acompanyant de 
l’autobús.  

 És molt important la puntualitat a les parades. En cas que no vingués 
ningú a recollir un nen, aquest seguirà dins l’autobús fins l’última parada. 

 Els pares nous han de concretar l’autobús i la parada dels seus fills 
trucant a secretaria o enviant un e-mail a info@saintgeorgeschool.es 
abans del mes de setembre. 

 Per canvis d'autobús s'ha d'escriure una nota a l'agenda escolar, trucar o 
enviar un missatge per Clickedu a la Recepció abans de les 15:00 h. 
Aquests canvis es realitzaran en el cas que hi hagi places disponibles. No 
es pot fer ús de l'autobús escolar per festes d'aniversari. 

 L’educació i el respecte durant els trajectes de l’autobús són fonamentals 
per tal de garantir un bon viatge. Aquells alumnes que transgredeixin les 
normes seran exclosos d’aquest servei de manera temporal o, 
definitivament, segons el cas. 

  
 
Autoritzacions 
 
L’escola necessita autoritzacions per part de les famílies. Ompliu els fulls 
d’autoritzacions adjunts i envieu-los signats abans de l’inici del curs escolar. 
 
Drets d’Imatge: Atès l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la 
Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, l’escola recorda que els familiars no poden 
fer difusió de les fotos, vídeos o enregistraments varis dels alumnes dels quals 
no tenen els drets d’imatge i enregistrament cedits.   
  
 
EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE 
 
- Directora: Fiona Jukes. 
- Coordinadora pedagògica: Anna Casadevall. 
- Coordinadora d'Infants: Eva Martínez. 
- Coordinadora de Primary: Fiona Jukes. 
- Coordinadora de Batxillerat i d’ESO: Montse Biosca. 
 
 
 

mailto:info@saintgeorgeschool.es


 

NURSERY  (nascuts 2015 i 2016) 

  
Uniforme 
 
Sempre van vestits d’esport. Totes les peces han d'anar marcades amb el nom i 
cognom (no inicials). 
 
Uniforme d’estiu: Samarreta màniga curta blava i verda i pantalon curt blau 
marí (Hipercor-Girona). Esportives o sabates blau marí (ambdues amb "velcro") 
i mitjons blancs o blau marí.  
  
Uniforme d’hivern: Xandall (s’adquireix a l’escola) i polo de màniga llarga 
(Hipercor-Girona). Esportives o sabates blau marí (ambdues amb "velcro") i 
mitjons blancs o blau marí.  
  
Abric o jaqueta: Han de portar l'abric o anorac de color blau marí que vulguin 
amb una veta a la part del coll per penjar-lo.  
 
Bata: (Hipercor-Girona) Se l’emportaran per rentar cada dia. Cal brodar el nom 
a la part de davant de forma ben visible. 
  
Motxilla: D’uniforme sense rodes (Hipercor-Girona). Brodar el nom a la part de 
fora. 
  
Natació:   -   Roba d'uniforme: banyador (Hipercor-Girona). 

- Roba que no ha de ser d’uniforme: casquet de bany (silicona),   
tovallola, barnús i xancletes (agafades pel taló). Tot marcat amb 
el nom. 

 
 El dia de Natació cal portar dues bosses: motxilla (com cada dia) i la 

bossa d’esport d'uniforme (Hipercor-Girona) amb la roba de natació. 
Aquesta bossa ha de portar el nom brodat a la part de fora. 

 
  
Cal portar (tot marcat amb el nom)  
 

 Necesser: pinta o raspall, colònia (opcional) i raspall de dents. Cada 
divendres es porta a casa per rentar. 

 Got (si es vol, amb tetina pels nascuts al 2016) o tassa de plàstic per 
beure aigua. 

 Muda de roba completa per a qualsevol imprevist (no d’uniforme). 
 Dos pitets que portaran diàriament a casa. 

 
 
 
 
 
  



 

Agenda  
 
La proporciona l'escola. Eina de comunicació diària família- escola. Cal llegir-la 
diàriament i signar-la. 
 
 
Medicaments 
 
Cal anotar-ho correctament a l’agenda. El medicament ha de portar el nom de 
l’alumne escrit a l’envàs. 
 

 Per evitar contagis, els alumnes amb febre, conjuntivitis, varicel·la, polls, 
etc. s'han de quedar a casa i seguir el tractament prescrit. 

 
Menú  
 
Es podrà consultar mensualment en el Clickedu. 
 

 Quan un nen marxa a mig matí i ha de tornar, tindrà servei de menjador 
sempre i quan arribi abans de les 12:30 h. 

 Dietes: Si un alumne fa dieta de forma esporàdica cal anotar-ho a 
l'agenda. En cas de precisar una dieta especial continuada o intolerància 
a algun aliment cal portar certificat metge. 

 
 
Migdiada 
  
Tots fan migdiada.  
L'escola facilita a cada nen un llençol i els divendres el portarà a casa per 
rentar. Cal retornar-lo el dilluns. 
Poden portar xumets, peluixos, mantetes... dins d’una capseta. A partir del 3r 
trimestre els nens nascuts al 2015 ja no en podran portar. 
  
 
Material  
 
El material escolar, bolquers, tovalloletes, etc. els proporciona l’escola. No 
poden portar res (joguines, contes, menjar, etc.) a l’escola. 
  
 
Aniversaris  
 
Si organitzeu una festa cal informar (abans de les 15:00 h) dels nens que hi 
aniran i amb qui marxaran. 
Si els nens volen celebrar el seu aniversari o sant amb els companys de classe, 
poden portar una llaminadura (no bossa) o detall. Per recomanació del 
Departament de Sanitat no es pot portar cap tipus de pastís ni coca. 

 
 



 

INFANTS 1, 2 i 3 (nascuts 2014, 2013, 2012) 

 
Uniforme (Hipercor-Girona)  
 
Polo màniga curta/llarga, pantalon de quadres (curts o llargs) o faldilla de 
quadres amb tirants, jersei blau marí i abric (cosir-li una veta per penjar-lo). 
Mitjons o mitges blau marí, sabates negres o blau marí amb “velcro” (sense 
detalls d'altres colors). 
 

 Tot ha d'anar marcat amb el nom i cognom (no inicials). 
 A l'estiu no es poden portar sandàlies ni sabates sense mitjons. 

  
Bata: Se l’emporten per rentar cada dia. Cal brodar el nom a la part de davant. 
  
Motxilla: D’uniforme, sense rodes. Brodar el nom a la part de fora. 
  
Natació (obligatòria):  -   Roba d'uniforme: Banyador. 

- Roba no uniformada: Casquet de bany (silicona), 
tovallola, barnús i xancletes (agafades pel taló). Tot 
marcat amb el nom. 

 
 El dia de Natació els alumnes d’Infants 1 vénen vestits d'esport des de 

casa. Infants 2 i 3 d'uniforme com cada dia. 
 El dia de Natació tots els nens han de portar dues bosses: motxilla (com 

cada dia) i la bossa d’esport d'uniforme (Hipercor-Girona), amb el nom 
brodat a la part de fora, amb l’equipament de natació. 

  
Educació física:  
 

- Equip d’estiu: Pantalon curt, samarreta màniga curta blava i verda, 
esportives amb "velcro" i mitjons blancs. 

         - Equip d’hivern: Xandall (s’adquireix a l’escola). 
 

 El dia d’Educació física els alumnes d'Infants 1 vénen vestits d'esport des 
de casa. 

 Els d’Infants 2 i 3 vénen vestits d'uniforme i porten la roba d’Educació 
física a la bossa d'esport. 

  
 
Cal portar (tot marcat amb el nom)  
 

 Necesser: Pinta o raspall, colònia (opcional), raspall i pasta de dents. 
Cada divendres es porta a casa per rentar. 

 Got o tassa de plàstic. 
 Muda de roba completa per a qualsevol imprevist (no d’uniforme). 

 
 
 



 

Agenda 
 
La proporciona l’escola. Eina de comunicació diària família-escola. Infants 1: cal 
llegir-la diàriament i signar-la. Infants 2 i 3: cal revisar-la diàriament. 
 
 
Medicaments  
 
Cal anotar-ho correctament a l’agenda. El medicament ha de portar el nom de 
l’alumne escrit a l’envàs. 
 

 Per evitar contagis, els alumnes amb febre, conjuntivitis, varicel·la, polls, 
etc. s'han de quedar a casa i seguir el tractament prescrit. 

  
 
Menú  
 
Es podrà consultar mensualment en el Clickedu. 
 

 Quan un nen marxa a mig matí i ha de tornar, tindrà servei de menjador 
sempre i quan arribi abans de les 12:30 h. 

 Dietes: Si un alumne fa dieta de forma esporàdica cal anotar-ho a 
l'agenda. En cas de precisar una dieta especial continuada o intolerància 
a algun aliment cal portar certificat metge. 

  
 
Migdiada  
 
Els nens d’Infants 2 i 3 no faran migdiada.  
Els alumnes d'Infants 1 tenen la possibilitat de fer migdiada. No es poden 
portar xumets. L'escola facilita a cada nen un llençol i els divendres el portarà a 
casa per rentar. Cal retornar-lo el dilluns. 
  
 
Material  
 
El material escolar el proporciona l'escola. No poden portar res (joguines, 
contes, menjar, etc.) a l'escola. 
  
 
Aniversaris  
 
Si organitzeu una festa cal informar a Recepció (abans de les 15:00 h) dels 
nens que hi aniran i amb qui marxaran. 
Si els nens volen celebrar el seu aniversari o sant amb els companys de classe, 
poden portar una llaminadura (no bossa) o detall. Per recomanació del 
Departament de Sanitat no es pot portar cap tipus de pastís ni coca. 
 
 



 

PRIMARY 

  
Uniforme  
Jersei blau marí, polo màniga curta/llarga, pantalon de quadres (curts o llargs) 
o faldilla de quadres i abric. Mitjons i mitges blau marí, sabates (no sandàlies) 
negres o blau marí (sense detalls d'altres colors). 
 
Bata: De 1r a 4t la porten a casa els dimecres i els divendres. Els de 5è i 6è 
només els divendres. 
  
Motxilla: És d’uniforme. Ha d’anar marcada amb el nom i cognom a la part de 
fora.  
  
Natació: Banyador d’uniforme, casquet de bany (silicona), tovallola i xancletes. 
Tot marcat amb el nom. 
  
Educació física: Bossa d’esport d’uniforme amb el nom marcat a la part de fora. 

-  Equip d’estiu: Pantalon curt i samarreta d’uniforme, esportives i 
mitjons blancs. 
-  Equip d’hivern: Xandall i samarreta d’uniforme, esportives i mitjons 
blancs. 
 

Material  
Els llibres de text, llibretes, carpetes o agenda els proporciona l'escola. L'alumne 
ha de portar un estoig amb el material necessari i una carpeta de gomes per 
portar els treballs a casa.  
 
 
Medicaments  
Cal anotar les instruccions d’ús a l’agenda amb la signatura dels pares o tutors. 
El medicament ha de portar el nom de l’alumne a l'envàs. 
 
  
Menú  
Es podrà consultar mensualment en el Clickedu. 
 

 Dietes: Si un alumne fa dieta de forma esporàdica cal anotar-ho a 
l'agenda. En cas de precisar una dieta especial continuada o intolerància 
a algun aliment cal portar certificat metge. 

 
  
Aniversaris  
Informar a Recepció (abans de les 15:00 h.) dels nens que aniran a la festa i 
amb qui marxaran.  
Si els nens volen celebrar el seu aniversari o sant amb els companys de classe 
poden portar una llaminadura (no bossa) o detall. Per recomanació del 
Departament de Sanitat no es pot portar cap tipus de pastís ni coca. 
 



 

SECONDARY i BATXILLERAT 
 
Els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat, els dies 14 i 15 de setembre, assistiran a 

Mas Llop a les 
X Jornades de Batxillerat: Estratègies per afrontar el curs. 

  
 
Uniforme 
 
Jersei verd, faldilla de quadres (no minifaldilla) o pantalon blau marí, polo 
màniga curta/llarga i abric. Mitjons o mitges blau marí i sabates blau marí o 
negres sense taló ni detalls d'altres colors. Cal  marcar totes les peces 
d'uniforme amb el nom. 
 

Els alumnes de Batxillerat no porten uniforme. 
(Es demana correcció en el vestir: no xandalls, no shorts...) 

 
 

Motxilla: No cal que sigui d’uniforme. 
  
Natació: Banyador (no cal que sigui d'uniforme), casquet de bany (silicona), 
tovallola i xancletes. 
  
Educació física: Bossa d'esport (no cal que sigui d'uniforme) amb el nom marcat 
a la part de fora. 

- Equip d’estiu: Pantalon curt i samarreta d’uniforme, esportives i mitjons.  
- Equip d’hivern: Xandall i samarreta d’uniforme, esportives i mitjons.  
  

Bata: A principi de trimestre la porten a l’escola per utilitzar en algunes classes.  
 
  
Material  
 
Els alumnes d’ESO han de portar, preferiblement, un ordinador portàtil (pot ser 
mini) per treballar a la classe o bé una Tauleta amb teclat. 
 
Han de portar estoig, una agenda, un arxivador gruixut de dues anelles i un 
paquet de separadors. La resta de material: llibres de text, llibretes, etc., el 
proporciona l'escola. 
 
 
Medicaments  
 
No es proporcionarà cap tipus de medicament sense prèvia autorització 
materna/paterna. 
 
 
 
 



 

Menú  
 
Es podrà consultar mensualment en el Clickedu. 
 

 Dietes: Si un alumne fa dieta de forma esporàdica cal notificar-ho al 
Tutor. En cas de precisar una dieta especial continuada o intolerància a 
algun aliment cal portar certificat metge. 

 
 
Aniversaris  
 
Si algun alumne vol portar algun detall per als seus companys demanem que no 
siguin llaminadures, ni coques o pastissos. 
 
 
Absències escolars  
 
Quan un alumne no pot assistir a l’escola cal que els pares ho comuniquin a 
Recepció a primera hora del dia per tal de justificar l’absència. 
 
 
Documentació  
 
Els alumnes de Secondary 1 i 3 han de portar el DNI/NIE original durant la 
primera setmana del curs.  
 
Els alumnes de Batxillerat 2 han de portar el DNI/NIE i el títol de família 
nombrosa originals durant la primera setmana del curs. 
 
 
 

  Saint George's School té unes Normes de Convivència i de règim 
disciplinari. Aquesta normativa es fa explícita en les Normes 
d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). Aquest document 
inclou els Drets i Deures dels alumnes així com la Normativa de 
Convivència. Aquestes normes es fan públiques a cada classe en el 
taulell informatiu i els alumnes tenen el dret d'estar-ne informats. En el 
cas que es transgredeixin les Normes de Convivència i, segons la 
gravetat de la falta, l'escola es reserva el dret de no acceptar 
temporalment els alumnes en circumstàncies com: incompliment de les 
normes de salut pública, cometre algun tipus d'agressió, portar una 
imatge no adequada...                                   

 


