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L’escola és el lloc de treball i convivència dels alumnes i el professorat. Per ajudar a mantenir
aquesta convivència i fer que el treball del nostre dia a dia sigui més agradable i efectiu, cal
aplicar algunes normes d'actuació, inspirades en la cultura de l'esforç i el respecte entre tots.
L’aprofitament del temps, l’atenció a la classe i la qualitat del treball són valorats pel
professorat, influeixen en la qualificació de les matèries i representen una mostra de respecte
cap als altres membres de la comunitat educativa.
L’assistència a classe i a les sortides programades és obligatòria. Les faltes d’assistència són
controlades a cada classe. La seva justificació haurà de ser signada pel pare o la mare, i
presentada al tutor o tutora. Es comptabilitzen per avaluacions i figuren al butlletí de notes.
Les faltes d’assistència injustificades afectaran les notes i les faltes d’assistència
reiterades poden comportar la no superació de la matèria.
La repetició d’un examen a causa d’una falta d’assistència és facultativa. L’avaluació és
continuada i, per tant, dependrà de si el professor la considera necessària per a l’avaluació
global de l’alumne.
Durant l’horari escolar, cap alumne no pot sortir de l’escola sense autorització del tutor/a
o coordinador, prèvia demanda dels pares.
La puntualitat a l’hora de començar les classes és una altra mostra de respecte envers els
nostres companys i els docents. Representa un important aprofitament del temps i educa en
un hàbit laboral. Si un alumne/a arriba tard a les 8h no podrà entrar a classe i es quedarà a
la mediateca. Aquesta falta d'assistència computarà com una falta no justificada.
Les faltes de puntualitat repetides constitueixen una falta contemplada al NOFC (Normes
d'organització i funcionament del centre), i poden comportar l’obertura d’un avís disciplinari.
El nostre comportament sempre ha de respectar les normes de convivència bàsiques: en el
parlar, el respecte pels espais i el mobiliari... Aquests equipaments són d’ús comú i estan al
servei de tothom. Qualsevol canvi en la distribució de les aules, s'haurà de fer amb els
consentiment del professor i deixant sempre l'espai tal com s'havia trobat. Si detecteu algun
desperfecte o avaria cal avisar el tutor o tutora, o la coordinació.
Tinguem cura de mantenir nets els espais que utilitzem: fem servir les papereres.

Els passadissos són espais per circular-hi, no seieu a terra.
La llei prohibeix fumar en llocs públics, per tant, els alumnes no poden fumar a l’escola.
No es pot menjar dintre de l’escola, cal esmorzar a l’hora de l’esbarjo. Això inclou els
xiclets i altres llaminadures.
L'escola és un lloc de treball, per això la indumentària de l'alumnat ha de ser l'adequada i
no pot facilitar la creació d'un clima de passotisme i festa. També, per motius de
convivència i respecte, es demana als alumnes que no portin posats dintre del recinte escolar
gorres o barrets.
Cadascú és responsable del que porta, i n’ha de tenir cura. L’escola no es pot fer
responsable dels objectes que es perden o desapareixen. No es poden utilitzar telèfons
mòbils ni estris electrònics d’ús personal durant l’horari lectiu. Es recomana en
conseqüència que no es portin a l’escola aparells que no es puguin utilitzar. És de tots
conegut que aquests objectes són molt susceptibles de patir trencadisses o robatoris. El mal
ús pot comportar el requisament de l'aparell que seria retornat directament a la família.
Per accedir a l'escola amb patinets o monopatí, aquests hauran d'anar dins d'una bossa de
roba o lona que cobreixi més de la meitat de l'estri i en cap cas es traurà d'aquesta bossa dins
del recinte escolar. De no ser així, serà requisat.
L’incompliment d’aquesta normativa pot comportar sancions. Sempre que es produeixin
seran comunicades a la família. Si la sanció fos motivada per una falta greu, seria sotmesa a
l’aprovació prèvia de la Comissió de Disciplina del Consell Escolar.
Cal recordar que aquest curs avaluarem a cada alumne/a de 1r de Batxillerat les actituds i
habilitats de l'estil metodològic de l'Escola Pia de Catalunya. Ho considerem un element
important en el creixement personal del nostre alumnat.
Lògicament, l'avaluació de l'alumnat vindrà influenciada pel compliment d'aquesta
normativa.
La norma legal que regula la convivència i el treball dels alumnes està expressada en el
decret 279/2006 (DOG 6.7.2006) regulador dels drets i deures dels alumnes de centres no
universitaris de Catalunya, i traduïda en el Reglament de Règim interior del Centre.
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(per retornar al tutor/a el dia 30 de setembre)

%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El pare / mare / tutor / tutora de l'alumne/a ............................................................................
de ....... de .................. estem assabentats de la normativa de convivència per al curs 20162017
Signatura i DNI
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