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A l'atenció de les famílies dels alumnes del 2n cicle d'ESO

Curs 2016-2017

Benvolgudes famílies,
L’escola és un lloc de treball, però no només per a professors/es i personal d’administració
sinó que també ho és per als vostres fills i filles.
Per tal de garantir una educació de qualitat i un progrés personal continuat dels nois i noies
és important afavorir un bon clima de convivència i treball.
Per això us donem a conèixer aquelles normes imprescindibles que tots plegats hem de tenir
presents a l'escola per tal d'aconseguir-ho i que confiem ens ajudareu a fer entendre als
vostres fills i filles.
Som membres d’una comunitat i això demana organització, responsabilitat i respecte.
Per això demanem que es respectin al màxim les dates, terminis, horaris d’entrada i sortida,
d’entrevista amb tutors/es, de reunions, d’assistència a les diferents activitats, de retorn de
les autoritzacions, etc. Pel que fa a aquest últim punt, és responsabilitat de l’alumne, i per
tant de la família, entregar les circulars en els terminis establerts al seu tutor/a personal.
Només s’acceptaran els documents oficials. El fet de no entregar les autoritzacions a temps
pot implicar no poder assistir a les activitats fora de l’escola.
Com ja sabeu, l’assistència a l’escola és obligatòria, no només per llei sinó per garantir una
bona educació i desenvolupament.
Per això la família ha de notificar sempre les absències al tutor/a personal, amb anticipació si
pot ser i sempre a través de l’agenda o correu electrònic. Si l’absència és imprevista aviseu, a
més, telefònicament.
Per tal de crear un clima adequat al lloc de treball, és important recordar què venim a fer a
l’escola i fer-ho de forma apropiada, per això us demanem que tingueu cura amb el vestit
com la teniu en altres ocasions.
Entenem com a indumentària inadequada: gorres, pantalons extremament curts, xancletes
de platja, samarretes tipus imperi, anar ensenyant la roba interior, tops molt curts i/o
escotats, ... També aquelles peces de roba que llueixin missatges contraris al tarannà de
l’escola. En cas d’indumentària inadequada ens veurem amb l’obligació d’avisar l’alumne/a i
transmetre el nostre malestar a la família per tal que es prenguin les mesures oportunes.
Així mateix és totalment fora de lloc fumar, menjar, beure o consumir llaminadures
durant les activitats escolars.
Mirem d’evitar distraccions en la nostra feina, les distraccions van en perjudici del nostre
aprenentatge malgrat ens costi reconèixer-ho.
Per aquest motiu us demanem que tingueu cura del material que porteu i que no ajudi a
l’aprenentatge, com per exemple: aparells electrònics de música, imatge o jocs. Està
totalment prohibit l'ús del mòbil a les aules excepte quan el professorat ho autoritzi com a
eina de treball. Si algun/a alumne/a el fa servir li serà automàticament requisat, encara
que en aquell moment no s'estigui duent a terme cap activitat lectiva.

Tampoc se'n pot fer ús a les escales i passadissos tot i que en aquest cas l'alumne/a només
serà avisat per tal que el guardi. En cas de ser molt reincident també li serà requisat.
Quan un mòbil és requisat es retornarà directament a la família de l'alumne/a . A partir
del tercer cop l'Equip docent decidirà la sanció a aplicar.
Els auriculars s’han de desar en entrar a l’escola. A aquell alumne que els estigui utilitzant
o que els porti penjant, se li requisaran i se li tornaran passada una setmana.
Els monopatins han d’anar sempre dins d’una bossa de roba o lona que cobreixi més de
la meitat de l’estri. A classe haurà d'estar penjat als penja-robes.
Mirem d’aprofitar el temps dedicat a l’escola tenint molta cura del material útil en el procés
d’aprenentatge, com per exemple: llibres, llibretes, carpetes, agenda, material escolar,
treballs, bates, equipament d’educació física de l'escola, taquilles, taules, etc.
Per això demanem que aquest material estigui sempre endreçat i dugui el nom del seu
propietari, evitant així pèrdues o desaparicions importants de les quals no ens podrem fer
responsables. En acabar el dia, les classes han de quedar buides. En cas de trobar material
fora de lloc, caldrà passar a recollir-lo al despatx de coordinació
Un dels fonaments principals que pretenem aconseguir, pel que fa al creixement personal, és
el respecte. Respectar, sense cap distinció, els companys i companyes, professors i
professores, la institució, les diferents normatives, els espais, el material propi i aliè, les
opinions diverses, etc., ens farà ciutadans/es feliços i participatius. És un dels principis bàsics
de la convivència que cal aprendre.
Per això demanem que aquest respecte es faci palès en totes i cadascuna de les accions del
nostre alumnat i també en les activitats alienes a l’escola (que acabi formant part del seu
tarannà personal allà on vagi). Les manques de respecte les considerarem com a falta
greu i haurem de determinar, en cada cas, les mesures a prendre.
Alguns espais de l'escola poden ser més propicis a passar per alt aquestes normes de
respecte. Ens haurem d'esmerçar per tal que això no sigui així. Per exemple els patis són
espais compartits per tota l'escola i cal mantenir-los nets en tot moment. També els
vestidors, que no són espais de joc sinó indrets per preparar-nos per a la classe d'Educació
Física, de forma ràpida i ordenada.
Aquesta normativa no pretén ser un codi exacte de tot el que pretenem i com ho pretenem
per tal d’oferir un millor servei a la nostra comunitat educativa. Vol ser senzillament un pas
més en la consecució d’aquest objectiu compartit per tots nosaltres. Així doncs, durant el
curs i en el futur anirem complementant-ho amb altres iniciatives que, de ben segur, ens
ajudaran a tots plegats a superar amb èxit el repte educatiu que hem plantejat.

Cordialment,
L’Equip directiu de Secundària
Barcelona, 21 d’octubre de 2016
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(per retornar al tutor/a el dia 18 de setembre)
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de ....... d'ESO......... estem assabentats de la normativa de convivència per al curs 20162017.
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