Barcelona, setembre de 2018
Benvolgudes famílies,
Ens adrecem a vosaltres per recordar-vos els horaris i la normativa general
d’entrada i sortida del centre.
Donat que l’incompliment d’aquesta afecta el bon funcionament de les aules, us
demanem màxima col·laboració en aquest sentit.
MATÍ
L’entrada és a les 9:00h.
La porta s’obre a les 8:50.
L’alumnat que arribi més tard haurà de justificar el retard al tutor/a.
TARDA
La sortida és a les 16:30h
La porta s’obre a les 16:25 i es tanca a les 16.45 (aprox). Amb això garantim un
bon funcionament dels serveis i la seguretat de la resta de l’alumnat que es queda a
l’escola fent activitats extraescolars.
Segons normativa de l’Escola, en horari no lectiu, no es pot accedir a les aules
sense la presència del mestre/a o un responsable del centre.
En cas de reiterades faltes de puntualitat, sense justificar, a l’hora d’entrada o a la
recollida dels alumnes, la Direcció del centre, previ seguiment del cas, convocarà al
pare/mare o representant legal de l’alumne/a afectat per tal de reconduir la situació.
Si un alumne/a ha de sortir del centre abans de l’hora de sortida caldrà:
• posar-ho en coneixement del tutor/a, amb suficient antelació
• justificar per escrit el motiu
• procurar ajustar l’hora de recollida a un canvi de classe
Si un alumne/a no pot venir a l’escola per motius de salut, caldrà comunicar-ho per
telèfon o correu electrònic (secretaria@taber.cat).
Si un alumne/a s’ha d’absentar del centre durant uns dies ( i no és per motiu de
salut) caldrà:
• posar-ho en coneixement del tutor/a, amb suficient antelació
• justificar per escrit el motiu i adreçar-lo a la direcció del centre
Us recordem que l’assistència a l’escola té caràcter obligatori, per tant cal justificar
qualsevol absència, donat que aquestes les hem de comunicar al Departament
d’Ensenyament.
Esperem la vostra col·laboració i restem, com sempre, a la vostra disposició per a
qualsevol aclariment al respecte.
Atentament,
L’Escola

