
                                          Entrades i sortides a l’escola: 

 

 
 

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 

Assistència i sortides 

 

- Cal assistir a les classes amb puntualitat. En cas de falta d’assistència cal trucar a l’escola el mateix 

dia. Si un alumne no assisteix a escola, i no es té constància, es trucarà a les famílies per donar-ne 

avís. 

- Els retards i faltes d’assistència s’han de justificar sempre per escrit a l’agenda/correu 

electrònic i donar-la al tutor/a, en el termini d’una setmana. Les faltes d’assistència previsibles 

es justificaran amb antelació a l’agenda/correu electrònic i s’informarà  al tutor/a i a recepció. 

- Si un alumne/a  arriba tard al matí o a la tarda, quedarà registrat en el full de retards que és a 

recepció i l'alumne/a anirà a classe. Si no està justificat el retard l'alumne anotarà a l'agenda 

l'hora que ha arribat. L’acumulació de retards no justificats repercutirà en la nota de la matèria 

pertinent. 

- Cap alumne/a  no pot marxar de l’escola sense autorització. L’alumne/a que en horari escolar 

ha de marxar, inclòs durant la franja de l’espai menjador, ha de portar a l’agenda l’autorització 

signada pels pares, pel tutor/a i ensenyar-la a recepció. 

- Si un alumne/a es troba malament, l’escola localitzarà la família perquè el vinguin a buscar 

(menors de 13 anys) o l’autoritzin a marxar (en el cas de majors de 13 anys), la qual cosa es 

notificarà a l’agenda, que haurà de ser signada per la família. 

- Les sortides són un complement de la tasca educadora i l’assistència és obligatòria.  

- L'escola té la potestat de decidir quins alumnes assisteixen a les activitats/sortides que 

s'organitzen. En cas que, degut a la imposició d'una sanció, es decideixi excloure a un alumne/a 

d'alguna activitat/sortida, si aquesta ja ha estat abonada, la família pot sol·licitar-ne la 

devolució. 
 

Material 

 

- Cal tenir cura del material i de les instal·lacions del centre escolar. 

- El material propi i el dels companys és una eina de treball. Cal mantenir-lo en bon estat i 

presentable.  

- L’ordinador portàtil ha d’anar ben etiquetat amb el nom i el curs. També s’ha d’etiquetar el 

cable de la bateria, els auriculars i el carregador. Totes les aplicacions possibles de l’ordinador 

(navegar per internet, descarregar pel·lícules o jocs, fer fotografies, gravar o escoltar música i 

connectar-se a xarxes socials...) només s’utilitzaran per indicació del professorat.  

- Es prohibeix l'ús de mòbils, aparells de música i d'imatge tant a l’escola com a les sortides. 

     L’escola no es fa responsable de la desaparició d’aquest tipus d’objectes.  

- Si a l’alumne/a fa un ús indegut del mòbil es seguirà el protocol establert (notificat i signat pels 

representants parentals) 

- Excepcionalment, i a criteri del professorat, es podran  portar aparells digitals en les sortides i 

en determinades activitats en horari lectiu que el centre consideri adients. L’escola no es 

responsabilitza de les conseqüències derivades de la manipulació, difusió i mal ús de les 

imatges que els alumnes captin a través de qualsevol aparell digital (mòbil, càmeres, vídeos...). 

 

- És obligatori portar:  

- un llapis de memòria i la bateria carregada de l’ordinador. 

- a les classes d’educació física el xandall de l’escola 

- al taller de tecnologia, les ulleres i guants protectors 

- al laboratori, una bata o peça de roba protectora (taques, esquitxos...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carrer Sabastida Carrer Cartellà 

ENTRADES  08:00 i 15:00 
SORTIDES 13:30, 14:30 i 17:00  



 

- Quan hi ha canvi d’aula, cal que l’alumne/a desi el seu material (se'l emporti o el guardi al seu 

armariet).   

- L’alumne/a pot desar a l’armariet el material escolar, esportiu, i els estris personals, però 

queda prohibit dipositar-hi objectes que, per les seves característiques o composició, puguin ser 

considerats perillosos, nocius o que van en  contra de les normes i ideari de l’escola. 

- Només es  pot utilitzar l’armariet a l’hora de les entrades, a l’esbarjo, al migdia i a les sortides 

mai enmig de la classe. 

- L’equip directiu es  reserva el dret d’anul·lar el contracte de  l’armariet si l’alumne/a  no en fa 

un bon ús i, a més, podrà obrir-lo amb una clau mestra si ho creu necessari. 

- L’alumne/a es fa responsable del deteriorament que es produeixi per malícia, negligència o ús 

inadequat de l’armariet i abonarà la despesa que hagi causat. 

- Cal portar l’agenda diàriament perquè és un mitjà de comunicació família-escola i, per tant, se 

n’ha de fer un  ús adequat i responsable. En cas contrari, s’haurà de comprar una agenda nova. 

- Les notes escrites pel professorat a l’agenda s’han de presentar signades pels pares i pel 

tutor/a en el termini d’una setmana. 
 

Espais 

 

- No es pot sortir de les aules entre classe i classe. Per anar al lavabo s’ha de demanar permís al 

professor que ENTRA a l’aula.  

- A l’hora de l’esbarjo, els alumnes no poden restar a les aules ni a les zones comunes           

(biblioteca, polivalent...) sense la vigilància del professorat. Han d'estar al pati i no poden anar 

a les classes. 

- Només es permet jugar a pilota al pati a l’hora de l’esbarjo del matí. Així doncs, no es podrà 

jugar  a les entrades, sortides, ni a l’esbarjo del menjador. 

- Els dies de pluja no es podrà jugar a pilota. 

- Al laboratori i al taller de tecnologia és obligatori el compliment de les normes de seguretat. 

 

Actituds 

 

- Cal vestir de manera decorosa i polida, pròpia d’un centre educatiu (no és adequat portar a 

l’escola pantalons extremadament curts, ensenyar la roba interior, tops, escots exagerats...) 

- Cal comunicar-se de manera respectuosa, mantenint un to de veu i una postura adequats. 

- Cal evitar l’ostentació de mostres d’afecte exagerades i poc decoroses.  

- L’alumne/a  ha de fer cas a les indicacions del professorat, dels monitors/es del menjador i del 

personal no docent.  

- Si hi ha canvi d’aula el comportament ha de ser l’adequat i no molestar a la resta de classes. 

- Una actitud disruptiva a l’aula implicarà una notificació d’avís (amb sortida de l’aula). 

L’acumulació de tres notificacions d’avís podran implicar una amonestació. 

- Cal presentar les circulars, autoritzacions i rebuts en la data fixada. 

- Si l’alumne/a es deixa alguna cosa a casa, no podrà trucar perquè li ho portin. Tampoc es 

recollirà a recepció material personal i escolar que l'alumne s'ha deixat  i que  la família porta a 

escola.  

- No es pot menjar xiclets, ni llaminadures a l’escola ni a les sortides. 

- Segons la normativa del Departament d’ensenyament, no es permet fumar dins del recinte 

escolar  ni en els accessos a l’escola. 

- Es prohibeix portar objectes o substàncies que puguin ser perilloses per a la salut (tabac, 

begudes alcohòliques, substàncies addictives, encenedors, eines o qualsevol altre objecte de 

risc).   

 

 

L’incompliment d’alguna d’aquestes normes suposarà l’aplicació d’una sanció, d’acord 

amb les normes de convivència i disciplina de l’escola. 

 

 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sr/a.......................................................................................... pare/ mare/ tutor legal de   

l’alumne/a...........................................................................................................................

estic assabentat/ada de les normes de convivència i disciplina de l’escola.  

Signatura: 


