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.

