
 

 

  

 

 
 
 

NORMATIVA DEL CENTRE 
 

 
NORMES HORÀRIES 

 

 Les classes comencen, amb puntualitat, a les 8 h. La porta d’accés d’alumnes només restarà oberta 
d’11 a 11.30 h. 

 Per poder sortir del centre en el descans de les 11, s’ha de tenir a Secretaria l’autorització signada 
pels pares. 

 Si un alumne/a ha de sortir del centre per circumstàncies especials (mèdiques, familiars, etc.), cal 
que porti una nota escrita o que la família es posi en contacte amb el col·legi. En qualsevol cas, 
l'alumne/a no podrà sortir del centre sense notificar-ho al tutor/a. 

 Les aules restaran tancades d’11 a 11.30 h. 
 

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 

 En tot moment el tracte ha de ser respectuós amb el professorat, els companys i el personal no 
docent del centre. 

 El comportament a classe ha de ser correcte en l’atenció, en les postures i en l’actitud en general, 
perquè tot contribueixi a un bon aprofitament de les activitats d’aprenentatge. 

 Si en algun cas extrem, un professor/a expulsa de classe un alumne/a per una falta de disciplina greu 
o reiterada, aquest fet pot ser motiu per obrir-li un expedient disciplinari. 

 No es pot menjar, ni beure, ni mastegar xiclet en tot el centre. No es pot beure aigua durant la classe. 

 No es pot fumar en tot el recinte del col·legi; tampoc al pati, ni dependències exteriors. 

 Quant a la forma de vestir, es demana correcció. Cal evitar l’ús de peces de roba impròpies d’un lloc 
de treball intel·lectual, per tal de facilitar l’ambient d’atenció i esforç. Per tant: 

 

 La vestimenta ha de cobrir adequadament el cos. No s'admetran tirants, ni pantalons curts, 
ni xandalls. No s’admetran samarretes de futbol, ni altres que puguin generar conflictes. 

 No es pot ensenyar la roba interior. 

 El calçat ha de ser apropiat. Per exemple, no s'accepten xancles de goma. 
 

 Per qualsevol consulta o problema durant el curs, l’alumne/a ha d’acudir al seu tutor/a i aquest 
l’orientarà, indicant-li, si cal, com i amb qui s’ha de resoldre. 

 
 

MÒBILS I APARELLS ELECTRÒNICS 
 
 Quan l’alumne/a entri a classe a les 8 del matí, haurà de deixar el seu mòbil, apagat, en un calaix 

destinat a aquest efecte fins a les 11. A les 11.30 es farà el mateix, fins a finalitzar les classes. 

 Si l’alumne arriba tard al centre sense justificació, haurà d’entregar el mòbil a secretaria i no el 
recuperarà fins a finalitzar les classes. 

 L’incompliment d’aquestes normes suposarà l’aplicació de mesures especials. 

 Està terminantment prohibit fer fotos i enregistraments al centre. 

 No s’admetran smartwatch. 



 

 

  

 

CURA DEL MATERIAL 
 

 S’ha de tenir cura del material propi i del de tot el col·legi, especialment de les aules, lavabos, pati i 
biblioteca. 

 Tot el material ha d’estar convenientment marcat. 

 És imprescindible portar el material de cada assignatura. 

 El dia  previ als exàmens trimestrals cada alumne/a s'ha d'emportar tots els seus llibres i material. 
 
 

ABSÈNCIES I RETARDS 
 

 És imprescindible l’assistència a totes les classes. Quan per algun motiu -malaltia, imprevistos, etc.- 
no es pot assistir a una classe, l’endemà cal demanar a recepció un full de justificació, que es 
presentarà al tutor/a complimentat i signat pels pares.  

 No s’admeten retards a les classes. Els alumnes que arribin tard sense justificació escrita, hauran de 
seguir les indicacions del professor. Si el retard és significatiu, es podrà perdre el dret a entrar a l’aula, 
comptant el retard com a  absència de classe. 

 Les absències i retards tindran repercussió en l’actitud. 

 Les justificacions només tenen el marge d’una setmana a partir del dia que s'incorpora l'alumne/a. 
Fora de temps, les justificacions no són vàlides.  

 Atesa la importància de l'assistència, la reiteració de retards i/o absències d'un alumne/a serà motiu 
d'aplicació de mesures especials. 

 
 

CONTROLS I EXÀMENS 
 

 Qualsevol prova que faci un professor/a en la seva matèria tindrà la seva nota corresponent.  

 El fet de faltar a classe no eximeix de l’obligació d’entregar deures. És responsabilitat de l’alumne/a 
assabentar-se de les activitats que es fan a l’escola els dies de la seva absència. 

 No es repetiran exàmens. 

 A tots els exàmens cal seguir les normes que dictin els professors/res (aules buides, carteres a la 
tarima, etc.).  

 Copiar en un examen es considera una falta greu i tindrà la sanció corresponent. 

 No es justificaran absències de mitjos dies: quan un alumne/a no assisteix a classe les  primeres hores 
perquè no es troba bé, s'ha de quedar a casa i presentar la justificació l’endemà. En el cas que aquest 
dia tingui un examen parcial, no se li permetrà venir només a l'examen. 

 Si un alumne/a falta a un parcial sense justificació, la nota serà 0 (zero). Si l'absència està justificada, 
el pes del parcial s’acumula al de l'examen trimestral.  

 Si un alumne/a falta a un examen d'avaluació per malaltia, haurà de presentar justificant mèdic en 
el termini  d’una setmana.  

 Sempre que l’alumne/a falti a una prova de classe, un parcial o examen trimestral, presentarà el full 
de justificació al professor de la matèria que ha faltat, un cop hagi estat  validada pel tutor. 
 
 
 
 

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A …………………………………………………………………………………………..........… 
 
Firma alumne/a       Firma tutor/a 


