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Normes de Convivència ESO
Treballem conjuntament família i escola: Normes de l’Escola
L’educació dels infants és una tasca molt complexa. L’àmbit que pertany a l’escola no pot ser del
tot complert sinó establim una estreta col·laboració escola-família.
Som conscients que és totalment impossible recollir la vida de l’escola dins d’unes normes de
convivència, per la qual cosa l’Equip Directiu es reserva el dret de judicar i avaluar qualsevol
situació nova que pugui sorgir i que no estigui expressada en aquesta normativa.
Tots els membres de la comunitat educativa som responsables de la bona marxa de
l’escola. Per això pensem que:
Puntualitat
1. L’alumnat ha d’arribar a l’escola amb el temps suficient per poder començar les classes
puntualment. És imprescindible entrar puntual a l'escola per tal de no interrompre l'inici de les
classes. En el cas de l'alumnat d'ESO es faran retencions a porteria per tal de garantir el bon
funcionament de les classes.
2. Quan l’alumnat falti a classe o hi arribi tard, ha de presentar la justificació adient dels
pares, que haurà de constar per escrit a l’agenda escolar, encara que ja s’hagi trucat a l’escola. La
falta d’assistència perjudica als altres membres del grup de treball.

Entrades/Sortides
3. Per a sortir de l’escola fora de les hores assenyalades, es necessita el permís escrit dels
pares a través de l’agenda escolar de l’alumnat i comunicar-ho al professor que hi hagi a la classe
i a l’encarregat/da de la porteria.
4. Un cop se surti de l’aula o del col·legi en acabar les classes, no es permetrà de tornar-hi a
entrar sense una causa molt justificada.
5. Tot l’alumnat d’ESO ha de sortir pel carrer, la porta i l'horari assignat. Si han de recollir
alumnat d’infantil o primària aquests els esperaran al pati.
6. L’alumnat que es quedi a realitzar una activitat extraescolar romandrà a l’escola fins que
comenci l’activitat.

Vestimenta
L’alumnat ha de vestir adequadament, és a dir, d’una manera discreta, no es poden portar
a la classe shorts, tops, pantalons caiguts, roba excessivament ajustada, escotada o curta, les
samarretes han de portar màniga… No s’han de portar peces que portin algun tipus de missatge
polític o ideològic que pugui ferir la sensibilitat dels altres.
8. No està permès venir maquillats/des a l’escola.
9. El xandall de l’escola és obligatori per a les classes d’Educació Física en totes les etapes.
Cal que cada peça porti el nom.
7.

Comunicació família – escola
10. Per tal de garantir la bona comunicació família-escola és necessari tenir actualitzades les
dades personals de cada alumne/a (adreça, telèfons de contacte, email...) En cas d’haver de
modificar-les cal notificar-ho a Porteria.
11. La majoria de comunicacions d’escola es fan arribar a la família a través d’email, per això
és imprescindible notificar qualsevol canvi o incidència a Porteria.

12. És obligatori portar l’agenda de l’escola i tenir-la en bones condicions, tenint present que

és un vehicle de comunicació entre l’escola i els pares o tutors, i no només d’ús personal.

Notes
13. S'han de descarregar a través de la plataforma Educamos. No cal retornar signat cap
document.

Salut i alimentació
14. És important que l’alumnat porti esmorzar i que aquest sigui saludable.
15. Per tal de reduir la producció de residus recomanem l’ús d’embolcalls reutilitzables (o
carmanyola)
16. Per normativa, no ens està permès administrar medicació. En casos imprescindibles cal
entregar el medicament a porteria, abans d’entrar, amb el formulari d’autorització degudament
complimentat i una còpia de la recepta mèdica (podreu trobar aquests formularis tant a porteria
com a la pàgina web de l’escola).
17. Si el vostre fill/a té algun tipus d’al·lèrgia cal portar un certificat mèdic especificant quin és
el problema i els aspectes a tenir en compte.
18. Tot l’alumnat que es quedi a dinar a l’escola haurà d’utilitzar el servei de menjador. Els
alumnes de Fem Camí tindran l’opció de fer ús del menjador escolar o sortir fora amb permís dels
pares.
19. Quan un nen/a necessiti fer règim, cal avisar abans de les 9 del matí directament a
porteria o bé portar una nota dels pares o tutors amb les indicacions oportunes.
20. Si durant l’horari escolar l’alumne/a es posa malalt/a, s’avisarà a la família per tal que el/la
vinguin a buscar. Es demana que no el/la portin a l’escola en un període de temps prudencial,
segons prescripció facultativa.
21. Es prega abstenir-se de portar el nen/a amb febre, malalties contagioses o paràsits.

Comportament
22. Per a que hi hagi un bon ambient de convivència a tota l’escola, l’alumnat ha de tenir un
comportament respectuós amb tots els membres de la Comunitat Educativa. Es considera el
respecte a un/a mateix/a, als altres i a l'entorn com un pilar fonamental de l'escola. Davant
de qualsevol falta de respecte, es prendran les mesures oportunes.
23. Dintre de l’escola i en el seu entorn immediat, el comportament serà el correcte entre
companys/es, sense fer cap ostentació pública d’afecte.
24. Cuidem i respectem les instal·lacions del col·legi, el material didàctic, com també el
material dels companys/es. Davant d’un mal ús o ús inadequat, es prendran les mesures
oportunes.
25. A classe, l’alumnat atendrà les explicacions del professorat i evitarà les actituds que
dificultin l’ordre i el treball escolar.
26. A les hores de classe no es permès de menjar res, sense autorització del professor/a. No
es poden portar productes làctics però sí una ampolla d'aigua i no és permès menjar xiclets,
pipes, llaminadures... a l’escola.
27. Els llibres i material didàctic són eines de treball, per tant és obligatori portar-los, posar-hi
el nom i mantenir-los en bon estat durant tot el curs.
28. L’aula és un espai d’ús comú, cal mantenir-la neta i ordenada (no pot haver-hi material a
terra o sobre els radiadors...). I, sobretot, cal respectar les taules i cadires.
29. Dins del recinte de l’escola no es poden utilitzar accessoris de maquillatge ni maquillatge.
En cas contrari el professorat el podrà requisar.
Dispositius electrònics (smartphones, ipads, rellotges intel·ligents…)
30. A l’escola només s’utilitzaran dispositius electrònics quan sigui necessari com a eina
pedagògica.

31. Si l’alumnat necessita portar algun d’aquests aparells per raons personals, l’ha de tenir
guardat a la guixeta o motxilla i desconnectat mentre romangui al recinte escolar i/o participi en
qualsevol activitat escolar (incloses les sortides, desat a la motxilla). En cas contrari, el professorat
guardarà l’aparell fins que el vinguin a buscar els pares o tutors (exclusivament). L’escola no es fa
responsable de la pèrdua i/o desperfectes en qualsevol d’aquests aparells. Al migdia i a l’hora del
pati les motxilles i bosses estaran tancades amb clau en una aula.
32. L’equip docent es reserva el dret a decidir que els alumnes portin i/o utilitzin aparells
electrònics a les sortides.
33. - Els drets d'imatge estan legislats i en conseqüència si algun alumne/a fa una fotografia
dins el recinte escolar (recinte privat) i/o a una persona sense el seu consentiment explícit
(mestre/a, companys, personal no docent...) es prendran les mesures sancionadores oportunes,
que podran ser més greus si la imatge es difon a qualsevol xarxa social. L'escola és l'única que té
permís explícit per a poder publicar a les diferents xarxes socials les fotografies de la comunitat
educativa. Serem molt estrictes en el compliment d'aquesta normativa.

Faltes contràries a la convivència
34. Es considera falta greu: la manca de respecte, agressions (físiques, verbals i/o de relació)

o injúries a qualsevol membre de la Comunitat Educativa, fer malbé les dependències o el material
del Centre, cometre furts, copiar en els exàmens, falsificar signatures i marxar del col·legi sense
permís durant l’horari escolar.
35. En cas de cometre alguna falta greu o que s’infringeixi algun punt del Reglament de Règim
Interior del Centre es prendran les mesures oportunes: s’avisarà a les famílies i, si és necessari,
s’obrirà expedient disciplinari. Cada cas serà estudiat per l’equip directiu i en cas d’expedient
disciplinari s’informarà al Consell Escolar.
36. La valoració de les faltes i les sancions corresponents ens és donada pel Decret 279/2006:
“Drets i deures de l’alumnat” que trobareu en el web de l’escola.
37. Davant els conflictes derivats de la interrelació entre qualsevol dels membres de la
Comunitat Educativa, l'escola opta prioritàriament per la resolució pacífica de conflictes, utilitzant
la mediació com a via de resolució principal. En cas de no poder avançar per aquest camí,
s'aplicarà el RRI (Reglament de Règim Interior)

