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Ref. Normativa Centre ESO – BAT 
 

Setembre de 2017 
 

A l’atenció dels pares i mares dels nostres alumnes de Secundària (ESO i BAT): 
 
Aquest recull de normativa per l’actual curs 17-18 ha estat presentat als seus fills/es, els 
nostres alumnes, el primer dia de classe per tal que, coneixent les normes establertes, tots 
plegats col·laborem en el bon desenvolupament del procés d’aprenentatge dels alumnes. 
 
És imprescindible que els pares coneguin les normes bàsiques de funcionament del nostre 
Centre. Per aquest motiu, preguem que llegeixin aquests fulls i facin arribar la seva conformitat 
al tutor/a del seu fill/a abans del divendres 15 de setembre. 
 
1.- Assistència i puntualitat 
 

 L’assistència a classe és obligatòria. 
Qualsevol absència s’haurà de comunicar per escrit mitjançant l’agenda de l’alumne/a. 
En el cas que l’absència no es pugui preveure anticipadament els pares hauran d’avisar 
telefònicament a l’escola trucant al 93 666 18 69 i posteriorment l’alumne/a haurà de 
portar al tutor/a la comunicació escrita a l’agenda. 

 

 Si un alumne/a, per causa justificada, ha de marxar de l’escola durant l’horari lectiu 
(encara que sigui a l’hora de l’esbarjo), cal que porti la comunicació escrita dels pares i 
n’obtingui l’autorització del professor/a que imparteix classe en aquell moment o del 
tutor/a del grup.  

 

 Les entrades i sortides de l’alumnat de secundària es realitzaran per la porta situada al 
carrer Constitució.  
 

 Si un alumne/a es troba malament a l’escola caldrà que parli amb el professor/a que 
imparteix classe en aquell moment o amb el seu tutor/a. La Direcció del Centre 
s’encarregarà de trucar als pares per tal d’obtenir permís perquè l’alumne/a surti de 
l’escola.  

 

 La puntualitat és una condició exigible a l’hora de començar totes les classes a fi de 
crear un bon clima de treball i de respecte als altres. 

 

 En el cas que l’alumne/a arribi passats 3 o més minuts tard de l’hora d’entrada 
romandrà a Direcció fins l’inici de la classe següent. 

 

 El tutor/a farà un seguiment de les absències i faltes de puntualitat injustificades.  
 
En cas de reiteració l’Equip Directiu aplicarà les mesures disciplinàries que consideri 
oportunes (Normes d’Organtizació i Funcionament). 

 
2.- Actitud 
 

 A fi de mantenir l’imprescindible clima de bona relació entre tots els membres de la 
comunitat educativa, l’escola posa cura especial en el respecte i consideració als altres. 
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 Les actituds, tant positives com negatives, tindran incidència en els resultats de 
l’avaluació de les matèries. Cal tenir present que l’assistència i la puntualitat formen 
part d’aquest bloc d’actituds avaluables. També el respecte al material i el fet de 
mantenir l’ordre i la neteja de les aules. El deteriorament, causat intencionadament, 
de les dependències del Centre, o del material d’aquest o del de la comunitat escolar, 
haurà de ser reparat econòmicament per l’alumne/a que l’hagi provocat. 

 

 Tot el conjunt d’actituds avaluables també incidirà a l’hora de determinar si un 
alumne/a concret pot participar o no en les activitats i/o sortides extraescolars. 

 

 Els passadissos són per passar, no per seure per terra, cridar, jugar, fer gresca...  
 

 Durant l’intercanvi de classe s’ha d’evitar no obstaculitzar l’entrada del lavabo, són 
sortides d’emergència. 

 

 Segons el comportament, en algun cas, es podria sancionar algun grup (3r, 4t ESO i 
BAT) sense sortir al passadís entre classe i classe. 

 

 L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no pot sortir al passadís entre classe i classe. 
 
3.- Mesures correctores i/o sancions 
 

 Els alumnes que cometin actuacions contràries a les normes de convivència del Centre 
rebran mesures correctores. Si un alumne/a comet una falta greu de disciplina o una 
reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència 
del Centre, l’Equip Directiu li iniciarà un expedient disciplinari (Normes d’Organització i 
Funcionament). 
 

 Altres tipus d’incidències que puguin ocórrer en el transcurs d’una classe seran 
sancionades pels professors, tutors... 

 
4.- Vestuari 
 

 Cal que els alumnes, les seves famílies i els mateixos professors entenguin que al 
Centre s’han de respectar unes normes d’adequació de vestuari, com es fa en 
qualsevol lloc de treball. El col·legi requereix una indumentària que no pot coincidir 
amb la que s’utilitza en les piscines, discoteques o d’altres ambients no escolars              
(gorres, xancles, pantalons massa curts, samarretes esportives i altres). 

 

 En el cas que l’alumne/a no respecti aquesta norma, el professor/a que imparteix 
classe l’amonestarà oralment. El tutor/a del grup serà la persona que es posarà en 
contacte amb la família per comunicar aquest fet.  
 

 És obligatori, a l’ESO, dur la indumentària pròpia del Centre per les sessions d’Educació 
Física. 
 

5.- Temps d’esbarjo 
 

 Segons la legislació vigent, i les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, els/les 
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alumnes d’ESO han de restar a l’interior del recinte escolar durant el temps d’esbarjo, i no 
poden sortir sota cap pretext (ex.: anar a buscar l’esmorzar, treballs o materials, etc). 

 

 El temps d’esbarjo és un moment per jugar, parlar i fomentar la convivència, per tant, 
qualsevol actitud agressiva i/o incívica serà sancionada segons aquesta normativa. 

 
En el cas de conflicte a l’hora del pati, el vigilant de pati acompanyarà a l’alumne/a a 
Direcció on romandrà el temps que resti d‘esbarjo i si cal la següent hora lectiva per tal 
d’aclarir els fets. 

 

 Durant el temps d’esbarjo els alumnes han de baixar al pati. Si per algun motiu justificat no 
poden baixar, es quedaran a la seva aula, amb un únic company. El/la tutor/a n’ha de 
conèixer el motiu i el nom de la persona acompanyant. 
 

 Els alumnes privats de sortir al pati (mesura disciplinària) romandran a l’aula acompanyats 
d’un professor/a. 

 

 Cal esperar a arribar al pati per obrir els embolcalls dels entrepans, les pastes o qualsevol 
altre envàs, i llençar-los a les papereres. El pati ha de quedar net un cop finalitzat l’esbarjo. 

 

 Durant el temps d’esbarjo no es poden utilitzar aparells electrònics com són: mòbils, mp3, 
mp4, videoconsoles... Si un alumne és vist utilitzant aquest tipus d’aparells, es procedirà a 
retirar-li i entregar-li al seu tutor/a. 

 

 En cas de sortida justificada durant l’hora d’esbarjo (ex.: visita mèdica, etc.),  l’alumne/a 
podrà sortir per Secretaria. 

 

 Els/les alumnes de les classes del primer pis baixaran i pujaran del pati per les escales del 
fons del passadís. 

 

 Els/les alumnes de Batxillerat que surtin i entrin del Centre durant l’hora d’esbarjo, ho 
faran per la porta de plaça Catalunya, procurant no obstaculitzar el pas de vianants 
(porteries, voreres, etc.). 
A les 11.10 h es tancarà la porta de la plaça Catalunya i es tornarà a obrir a les 11.25 h, per 
accedir a les aules a les 11.30 h.  Els/les alumnes de Batxillerat que no siguin dins el pati 
hauran d’entrar per la porta del carrer Constitució. 

 

 La baixada i pujada del pati per les escales ha de fer-se ordenadament i queden prohibides 
les empentes, crits i d’altres actituds contràries a les normes de convivència del Centre per 
evitar possibles accidents. 

 

 La zona del sorral és d’ús exclusiu dels/les alumnes del 1r d’ESO. 
 

 Durant el temps d’esbarjo hi ha un servei de préstec de pilotes, tenint en compte que el/la 
alumne/a que en sol·liciti se’n farà responsable i haurà de garantir que se’n faci un bon ús i 
retornar-la ell/a mateix/a a les 11.25 h. 

 

 Les taules de ping-pong són per practicar aquest esport, i encara que alguna resti lliure 
durant l’esbarjo o en qualsevol altre moment, no s’han d’utilitzar amb una altra finalitat. 
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 Els dies de pluja cal baixar al pati i romandre sota els porxos. 
 

 El temps d’esbarjo és el moment adequat per anar al lavabo i per anar a beure aigua. Els 
lavabos del pati es tancaran a les 11.30 h. 

 

 L’alumne/a que no respecti la normativa del temps d’esbarjo serà sancionat/da. 
 
6.- Altres 
 

 Per afavorir l’estudi i les tasques diàries, els alumnes s’haurien d’endur el material 
escolar a casa seva. El Centre no es farà responsable de la pèrdua i/o sostracció 
d’aquest material. 
 

 Durant l’activitat lectiva és possible que el professor/a permeti l’ús dels telèfons 
mòbils com a eina pedagògica. En el cas que l’alumne/a faci ús d’aquest dispositiu 
sense permís del professor/a o de manera incorrecta- ja sigui a l’aula, passadissos, 
escales o pati, l’aparell serà retingut temporalment per part del professor/a, ja que pot 
vulnerar el dret de protecció de dades d’alumnes, professors/es i PAS. 
 

 La reincidència en l’ús incorrecte dels aparells esmentats en l’epígraf anterior 
n’allargarà el temps de retenció. 

 

 En el transcurs de l’activitat docent (horari escolar, extraescolar, sortides, viatges) el 
Centre no es farà responsable de la pèrdua i/o sostracció de qualsevol aparell 
electrònic (telèfon mòbil, mp3, mp4, videoconsoles... ). 
 

 No és permès de menjar a les aules, passadissos i escales ni mastegar xiclet al recinte 
escolar. 
 

 Si un alumne/a porta skateboard (o similar) a l’escola, l’haurà de guardar dins d’una 
bossa abans d’entrar al recinte escolar. 
 

 Segons la normativa de la Generalitat, està prohibit fumar i consumir begudes 
alcohòliques i substàncies estupefaents en tot el recinte escolar. 

 

 En compliment de la normativa vigent, el Centre no està autoritzat per dispensar cap 
tipus de medicament als alumnes.  
 

 Segons la Llei de protecció de dades no es pot difondre informació del nostre alumnat, 
professorat i personal de PAS. 
 

 Per una bona convivència i evitar al màxim els accidents, recordem que tot el recinte 
escolar: 

o És un espai lliure de fum 
o No és un lloc per anar amb patins, patinets, monopatins, bicis... 
o Només es poden entrar animals que vagin dins de la seva gàbia, la resta han 

d’esperar fora del col·legi a excepció dels gossos pigall. 
 

Equip Docent ESO i BAT 
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En/Na ....................................................................................., pare/mare/tutor/a legal de 

l’alumne/a ................................................................................ del grup ............... comunico a la 

Direcció del Col·legi Verge de la Salut que he llegit i accepto la Normativa del Centre on cursa 

estudis el meu fill/a durant el curs 2017/2018. 

 

 
 
 
Sant Feliu de Llobregat,  ............. setembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura del pare/mare/tutor/a legal 
 
 
 
 
 
 


