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Benvolgudes famílies, 

Per al bon funcionament del col·legi i perquè els vostres fills assoleixin un bon i complert 

aprenentatge, us fem arribar la normativa de l’escola. 

 

Horari General 

L’horari de classes per a tots els alumnes és de 9:00 h. a 17:00 h. 

Us agrairem l’esforç per ser puntuals. 

 

• Servei de permanències: de 7:45 h. a 9:00 h. i de 17:00 h. a 18:00 h. 

• Per concertar tutoria familiar: de 10:00 h. a 16:00 h. 

 

Les portes d’entrada s’obriran a les 7:45 h, i es tancaran, al matí, a les 9:15 h. A la tarda, 

s’obriran a les 16.45 h. Si heu de venir a recollir el vostre fill o filla abans de les 16:45 h. 

caldria avisar al matí a secretaria d’Infantil. 

 

Els infants de P3, P4 i P5 han de pujar sempre sols a l’aula. Durant el mes de setembre, les 

famílies de P3 podreu acompanyar els nens a l’aula. 

 

Sortida dels alumnes 

Maternal i Llar: 

• Les famílies o persones autoritzades, poden anar a les classes a recollir els nens. 

Infantil (P3-P4-P5): 

• A partir de les 16:45 h. podreu entrar al hall a recollir els vostres fills, demanant-

los a secretaria, però NO podreu pujar a les aules. 

A partir de les 17:00 h. els infants aniran a l’aula de permanències i també els avisareu des 

de secretaria quan els vingueu a recollir. 

 

Per millorar la seguretat i control del col·legi, preguem que els vostres fills (Primària, ESO…) 

s’esperin a Bell-lloc. 

Sortida alumnes al migdia 

Aquells alumnes que no dinen a l’escola i els veniu a recollir, els heu de demanar a 

secretaria des de la primera entrada ja que, durant el dia, el hall és una aula més de treball. 
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Moltes gràcies per la vostra comprensió i per ajudar-nos a fomentar l’autonomia i potenciar 

els valors que es van adquirint poc a poc al nostre col·legi. 

 

Recollida del nen/a: No deixarem marxar cap nen/a amb una persona que no estigui 

autoritzada pels pares i tampoc amb una persona que no sigui major d’edat. Per tant, si 

algun dia al vostre fill/a el ve  buscar una persona que no és l’habitual, si us plau, ho anoteu 

a l’agenda o n’informeu a secretaria d’Infantil, via telefònica o via correu abans de les 15:00 

h. (Al mes de setembre, us farem arribar la corresponent autorització). 

 

El dia que hi hagi algun canvi relacionat amb l’autobús, caldrà avisar secretaria, abans de 

les 15:00 h., i en cas d’absència o retard d’un alumne/a, agrairíem que també ens ho 

comuniquéssiu trucant al 972 23 25 50 o enviant un e-mail a: infantil@bell-lloc.org. 

 
Uniforme Bell-lloc Infantil 
El fet de que tots els nens i nenes d’una escola vesteixin igual, fomenta l’autoconfiança i 

millora l’autoestima, perquè es genera un sentit de pertinença al grup, molt important en 

aquestes edats. 

Per això, us recordem que l’uniforme de Bell-lloc Infantil consisteix en: 

 

Uniforme de vestir: 

• Jaqueta de color blau marí Bell-lloc amb una veta per penjar-la. 

• Una bata d’uniforme de ratlles vermelles i blanques de Bell-lloc Infantil 

• Polo de color grana de Bell-lloc Infantil màniga curta a l’estiu i màniga llarga a 

l’hivern. 

• Pantaló amb estampat de quadres de Bell-lloc Infantil (nens). 

• Pitxi de quadres de Bell-lloc Infantil (nenes). 

• Mitjons / mitges (leotards) de color blau marí llises i sabates de vestir blau marí o 

negres 

 

Uniforme de Psicomotricitat: 

• Xandall de Bell-lloc Infantil. 

mailto:infantil@bell-lloc.org
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• Pantaló llarg i dessuadora Bell-lloc Infantil 

• Samarreta blanca de Bell-lloc Infantil. 

• Pantaló curt blau marí esport de Bell-lloc Infantil. 

• sabata esportiva blanca còmoda i transpirable i mitjó́ blanc d’esport. 

• Mitjons psicomotricitat de Bell-lloc Infantil. 

 

És obligatori portar l’uniforme de vestir i el xandall model únic de l'escola, aquest fet té 

beneficis importants per a l’educació global de l’alumne/a que us expliquem en un article 

a la nostra pàgina web. 

 

• Una muda completa (només per a P3). No cal que sigui d'uniforme. 

• A l’hivern, un jersei tipus polar, blau marí obert amb cremallera, per sortir al pati. 

Cal que 

• tingui veta per penjar-lo. 

• Motxilla model únic de Bell-lloc Infantil. 

• Es recomana un abric que sigui de color blau marí 

 

Cal portar-ho tot marcat amb nom i cognoms. Cal portar, també: 

• Una pinta. 

• Un got de plàstic dur per deixar a l’escola. 
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Uniforme Llar 
• Bata a ratlles vermelles i blanques Bell-lloc Infantil. 

• Mitjons psicomotricitat Bell-lloc. 

• Model d’estiu: samarreta blanca Bell-lloc Infantil i pantalons blaus Bell-lloc (curt) 

model únic, sabata esportiva blanca còmoda i transpirable i mitjó́ blanc d’esport. 

• Model d’hivern: polo granat Bell-lloc, màniga llarga i xandall Bell-lloc model únic, 

sabata esportiva blanca còmoda i transpirable i mitjó́ blanc d’esport. 

• Convé que tot estigui marcat amb el nom del nen/a. 

• Peça d’abric de color blau marí amb una veta per penjar-la. 

• Dues mudes completes (no cal que siguin d'uniforme). 

• Una pinta marcada. 

• Un got de plàstic dur per deixar a l’escola. 

• Un jersei tipus polar, millor obert amb cremallera, per sortir al pati. Cal que sigui 

blau marí. 

• 1 xumet o nino (només si cal per dormir). 

• Motxilla model únic Bell-lloc Infantil. 

• Biberó́ d’aigua per LL-1, si cal. 

• És obligatori portar el xandall model únic de l'escola. 

 

Maternal: 
• Xandall d’uniforme: quan l’infant comença a caminar sol. 

• Un biberó́ d’aigua i dos de llet, si el nen/a s’alimenta només de llet (és millor que 

les tetines hagin estat usades) 

• Xumet i/o qualsevol element que el nen necessiti per dormir (peluix, mocador...). 

• Una pinta o raspall. 

• Cal portar-ho tot marcat amb el nom i cognoms. 

 

Bates, jaquetes i motxilles. Els vostres fills/es us portaran la bata per rentar cada dimecres, 

divendres i sempre que calgui. Cal portar tota la roba marcada, fins i tot, la muda de recanvi. 

Les jaquetes blau-marí i els abrics agrairíem que portin una beta llarga per poder-los penjar. 
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Tutories 
És el principal mitjà de comunicació família-escola i, per tant, és molt important que tant 

el pare com la mare s’entrevistin periòdicament amb la tutora. 

 

Per demanar hora de tutoria cal dirigir-se a la secretaria d’Infantil al telèfon 972 23 25 50 

de 10:00 h. a 16:00 h., enviar un e-mail infantil@bell-lloc.org o bé a la mateixa tutora. 

 

Recordem que és convenient realitzar una tutoria cada trimestre a la qual hi assisteixin pare 

i mare segons us hem informat en el Pla Bell-lloc. 

 

Una vegada començat el curs, es notificarà a les famílies la tutora assignada a cada 

alumne/a i el seu horari de visites. Preguem que respecteu al màxim l’horari establert. 

 

Per a l’atenció́ personalitzada i de manera específica, la tutoria personal és l’eina més 

significativa de Bell-lloc, alhora que serveix per afavorir el desenvolupament global de les 

dimensions de la persona. La infantesa no és una circumstància de la persona sinó que és 

la persona en sí mateixa, així que els pares i mares, que en sou primers educadors, sou part 

clau en el progrés cap a l’excel·lència dels vostres fills i filles participant activament en la 

seva educació i benestar. Per aquestes raons anirem marcant objectius comuns per 

aconseguir-ho i guiar-los/les. 

 

Reunions de pares. 
És important assistir a les reunions que es convoquen des de l’escola. Les professores hi 

donen a conèixer la dinàmica de l’aula i els objectius de curs. Això facilita el seguiment de 

l’alumne des de casa. Les famílies que han marcat aquesta opció́ al Pla Bell-lloc hi seran 

convidades de manera específica. La resta podrà assistir a la primera reunió de pares. 

 
Pla de Formació: B! CARÀCTER mini 
BELL-LLOC és una escola que fa més de 50 anys educa de manera personalitzada comptant 

amb les cinc dimensions de la persona: física, emocional, social, racional i transcendent. 

El B! CARÀCTER és un pla que desenvolupa les fortaleses del caràcter i que pretén ajudar 

els alumnes i les famílies a arribar a l’excel·lència personal, proporcionant, també a les 

famílies, les eines per donar continuïtat a la tasca que es duu a terme a l’escola. 

mailto:infantil@bell-lloc.org
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B! CARÀCTER mini forma part d’aquest pla que comença per treballar els hàbits i valors des 

de les primeres edats, els quals seran bons fonaments de les virtuts del demà. 

 

Els pares i mares sou els primers educadors i educadores, també en la transmissió de la fe, 

a BELL-LLOC Infantil, per això, us acompanyem amb BELL-arT que té com a fil conductor 

les obres d’art de tots els temps, el calendari litúrgic i de festivitats cristianes i aspectes 

més importants de la vida de Jesús que ens dona l’exemple perfecte a seguir. Immersos en 

la cultura del pensament i aprofitant les eines com les claus i rutines de pensament, hàbits 

de ments i mapes de la comprensió́ l’infant anirà descobrint el sentit de la vida i del món 

segons la seva inquietud personal, centres d'interès i ritme d’aprenentatge. 

 

A Maternal i Llar hi ha una predescoberta de BELL-arT i B!Caràcter mini. 

 

El projecte B!Caràcter comença a Bell-lloc Infantil i acaba a batxillerat. Es tracta d’un 

projecte transversal i interdisciplinar que abraça totes les etapes i cicles educatius de Bell-

lloc. 

 

MEC’S. Matrimonis encarregats de curs 
A cada grup-classe hi ha un matrimoni encarregat de curs que és el representant de tots els 

pares del curs i l’enllaç d’unió́ entre les famílies i el col·legi. 

Les seves funcions són: 

a) Estar informats del caràcter propi del centre i saber-ne informar els altres pares. 

b) Impulsar, motivar i consolidar les activitats que el col·legi organitza amb la seva 

col·laboració. 

c) Arbitrar maneres per a connectar i establir amistat entre els pares del curs, com a 

forma de facilitar el clima de família necessari per desenvolupar el caràcter propi 

de l’escola. 

d) Canalitzar adequadament els suggeriments i iniciatives dels pares. 

e) Ajudar en la promoció́ del centre informant correctament del seu estil educatiu i de 

les fites que es proposen d’assolir. 
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Les famílies han de saber que els temes vinculats a les tutories els resoldrà la tutora a les 

entrevistes personals o per telèfon, els temes de secretaria amb la secretària de direcció, 

Mercedes Roura, els temes econòmics i de promoció́ d’alumnes amb la sotsdirectora, 

Mariangels Arbusé, els temes de funcionament de centre i altres aspectes amb la directora 

de Bell-lloc Infantil, Eva M. Piqué. 

 

Medicaments 
En el cas que el nen/a agafi febre a l’escola, us trucarem i li administrarem un antitèrmic 

amb el vostre consentiment, mentre esperem que el vingueu a recollir. (Al mes de setembre 

us farem arribar l’autorització́ pertinent). Els alumnes podran tornar a l’escola quan hagin 

passat 24 hores sense febre tractada amb medicació. 

 

Els infants amb malalties infeccioses o infeccions parasitàries (com els polls) no podran 

assistir al col·legi per evitar possibles contagis. 

 

Les mesures de sanitat i prevenció de la COVID-19 s'adeqüen en tot moment en les 

directrius dels departaments oficials corresponents i us n’informarem segons s’actualitzin 

de manera oficial. 

 

Assistència Mèdica 
El centre ha establert una “Assegurança d’accidents individual” i una “Assegurança de 

responsabilitat civil” per a cada alumne/a, que cobreix els accidents que puguin patir els 

alumnes dins del recinte del col·legi, així com aquells que puguin patir en els trajectes 

directes dels seus domicilis particulars al centre o a l’inrevés, utilitzant els mitjans de 

locomoció́ normals, incloses les excursions i sortides col·lectives. L’import d’aquestes 

assegurances està inclòs en els serveis de curs. 

 

Els infants s’atendran al centre assistencial que l’assegurança del col·legi indiqui 

(actualment Clínica Girona), excepte si hi ha indicació́ explícita dels pares referida a un altre 

centre, tenint en compte que, en aquest cas, l’assegurança del col·legi no ho cobreix. 
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Bell-lloc Infantil disposa també d’un servei de TELEPEDIATRIA del qual podran disposar 

totes les famílies que hagin contractat el Pla Bell-lloc. 

 

Joguines 
No es poden portar joguines de casa a l’escola. Només es podran portar contes i pilotes (no 

de cuir ni dures) per al pati, tot ben marcat. 

 

Menjador 
Els horaris de menjador seran els següents: 

• Maternal: adequat a l’infant 

• Llar 1: 12:00 h. 

• Llar 2: 12:00 h. 

• P-3: 12:00 h. 

• P-4: 12:00 h. 

• P5: 13:00 h. 

 

Els alumnes de P-3, P-4 i P-5 menjaran una peça de fruita a les 10:45 h. i a les 16:15 h. 

berenaran. Els alumnes de llar d’infants berenaran a les 15:30 h. Si no dieu el contrari, 

comptem que fan ús del servei de menjador igual que el curs anterior. 

Aquells alumnes que hagin d’utilitzar el servei de menjador esporàdicament, els pares 

hauran de comprar el tiquet a secretaria a primera hora del matí. 

 

RÈGIMS. L’escola disposa d’un únic menú. Els alumnes que tinguin alguna al·lèrgia o 

intolerància (CEL·LÍACS, INTOLERÀNCIES A LA LACTOSA, AL GLUTEN I ALTRES CASOS) i 

necessitin un règim especial, hauran de presentar un informe mèdic i avisar-ne a la tutora. 

L’escola estudiarà si pot atendre les dietes personalitzades en cada cas. 

 

A l’escola s’aprèn a menjar de tot, adequarem les dietes mèdiques però no podem garantir 

poder atendre les restriccions més específiques de carn, peix, ous i altres de voluntàries per 

part de les famílies. 
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Comunicació 
Els canals de comunicació́ oficials de l’escola són: 

• La WEB de Bell-lloc.org: un article setmanal explicant algun projecte, alguna 

metodologia de l’escola, activitat concreta, festivitat, formació́ de pares perquè us 

pugueu assabentar del que anem fent, concrecions del nostre caràcter propi, 

notícies pedagògiques, llibres i pel·lícules recomanats, calendari, menús, et 

• L’agenda: especialment indicada per afavorir la comunicació escrita diària família-

escola: avisos, notificacions i successos importants que han passat a l’escola o a 

casa. També és una eina a les tutories personals que serveix per marcar objectius a 

curt, mitjà i llarg termini amb la finalitat de treballar les fortaleses del caràcter a 

través de les propostes del B!Caràcter mini, aprofundir en el sentit cristià de la vida 

amb les oracions proposades i calendari BELL-arT i, òbviament, parlar dels 

progressos acadèmics de l’infant.  

• La CARTA SETMANAL/”NEWSLETTER”: aglutina la informació́ de la setmana. La 

rebreu setmanalment en el vostre correu electrònic. Inclou informació́ important, 

recull amb detall els projectes que es treballen a cada moment, material que 

s’hauria de portar de casa si calgués,  menú i calendari mensual, tallers familiars, 

tallers per infants “Som Girona-Som Gironins”, Tallers BELL-art i B!Caràcter, festes 

participatives, etc. 

• L’Instagram @bellllocinfantil: aquesta és la xarxa social que mantenim diàriament 

activa a través dels instagram-stories i post. Anem mostrant diferents activitats 

programades dins el pla setmanal perquè a una setmana vista us pugueu fer una 

idea del que van treballant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.instagram.com/bellllocinfantil
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Adquisició de llibres material escolar i uniformes 
Establiments on es poden adquirir: 

• Llibres i material escolar: LLIBRERIA EMPÚRIES 

C/ Álvarez de Castro, 6 - 17001 GIRONA Tel: 972 20 34 29 

Es pot fer la comanda de llibres directament enviant un e-mail a empuries@troa.es 

i rebre’ls a casa. 

 

• Podeu adquirir els uniformes a HIPERCOR GIRONA 

Ctra. Barcelona, 106-110 17003 GIRONA 

Tel.: 972 18 84 00 

mailto:empuries@troa.es

