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NORMES DE CONVIVÈNCIA D’ESO i BAT
CURS 2017 – 2018
L’objectiu de les següents normes és aconseguir un clima de treball,
responsabilitat, esforç, respecte i serenitat en els nostres alumnes.
• Cal puntualitat a les entrades i sortides de totes les hores de classe.
• Les classes comencen a les 8h, 11.35h i 15h; a partir d’aquestes hores l’alumne
ha d’estar preparat per començar a treballar. L’entrada a l’aula després d’aquestes
hores es considerarà retard. Si al matí l’alumne arriba tard s’esperarà a porteria.
• Entre classe i classe els alumnes no poden sortir de l’aula sense permís.
• Durant la classe no es podrà sortir al lavabo, en cas d’urgència es demanarà
permís al professor.
• Als alumnes de l’ESO no els és permès sortir del recinte escolar a l’hora del pati.
Cal que cada alumne resti en el lloc destinat per a l’esbarjo.
• Els alumnes han de portar sempre l’agenda a classe, perquè és la via oficial de
comunicació pares-escola i és obligatori lliurar-la al professor quan aquest ho
sol·liciti.
• L’agenda és exclusivament d’ús escolar. Cal tenir-ne cura i no fer-ne un mal ús.
• Cal que els alumnes portin sempre el material corresponent a cada matèria i tot
allò que necessitin durant la jornada escolar (esmorzar, material esportiu,
treballs...). L’alumne haurà d’assumir les conseqüències de l’oblit i des de porteria
no se li facilitarà cap material oblidat.
• Cal tenir cura del vocabulari i ser respectuós.
• No es pot menjar a l’aula ni als passadissos, tampoc mastegar xiclet.
• Cal tenir cura de la higiene personal i anar vestit tal com correspon a les activitats
pròpies d’un centre escolar.
• Els alumnes hauran de deixar el mòbil en el lloc establert durant la jornada escolar.

• No es podran utilitzar aparells electrònics ni mòbils sense autorització del
professorat, si s’utilitzen sense autorització s’informarà als pares i es prendran les
mesures pertinents.
• No es poden fer gravacions de veu ni d’imatge sense el permís dels professors.
Les gravacions i/o imatges que es realitzen dins l’escola no es poden utilitzar amb
finalitats que no siguin acadèmiques. Recordem que utilitzar imatges i/o
gravacions sense consentiment és un delicte, per tant l’escola actuarà en
conseqüència.
• L’accés al centre escolar amb cotxe i/o moto a les 8h només és permès als pares
dels alumnes d’Infantil i Primària que fan permanències. Els alumnes d’ESO i BAT
només podran accedir en cotxe en cas de malaltia amb permís previ de direcció.
• L’assistència a l’escola és obligatòria, totes les absències i retards s’han de
justificar (telèfon, correu electrònic, agenda...)
Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre
educatiu les conductes següents:
•

Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, humiliacions a altres
membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs
pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat
personal.

•

L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del
centre.

•

El deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre suposarà
el pagament dels desperfectes.

•

La falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació
de personalitat en actes de la vida escolar.

•

El consum o la incitació al consum de tabac i/o substàncies perjudicials per a la
salut dins el recinte escolar i en els seus voltants.

•

També es considera falta greu la comissió reiterada d’actes contraris a les normes
de convivència del centre.

NO RESPECTAR AQUESTES NORMES ES CONSIDERARÀ FALTA I COMPORTARÀ
HAVER D’ASSUMIR ALGUNES MESURES CORRECTORES, TAL COM ESTABLEIX
LA NORMATIVA VIGENT QUE S’APLICARÀ ALS ALUMNES PER MILLORAR-NE LA
CONVIVÈNCIA I EL COMPORTAMENT.

