
DISPOSICIONS ADICIONALS 

3.- ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DE CENTRE 

3.1.1. Adjudicació de cursos 

....S’haurà de tenir en compte: (punt 5) 

• Es vetllarà perquè tant els alumnes de primària com  d’educació infantil, no tinguin el 

mateix tutor/a tres anys consecutius. 

Aquesta disposició té l’aprovació del Consell Escolar de Centre, amb data 30 de juny de 2015 i 

entrarà en vigor el curs 2015/2016. 

 

6. FUNCIONAMENT DE CENTRE 

Es modifica l’apartat 6.2.4 i s’aprova la següent modificació 

6.2.4 Retards en la recollida dels alumnes 

A les famílies dels nens d’Infantil i Cicle Inicial que arribin tard a recollir a un alumne/a se’ls 

avisarà via telefònica i si no es preveu que arribin en breu a l’escola, es deixarà a l’alumne al 

servei d’acollida (sempre que hi hagi). La família es farà càrrec del pagament del servei. 

En el cas que no es localitzi a la família, passats 10 minuts es trucarà a la policia local perquè es 

faci càrrec de l’alumne/a per tal de retornar-lo a la família. Si una família és reincident se 

l’haurà d’avisar per escrit i si continua reincidint s’avisarà als Serveis Socials. 

Sempre que arribin tard a recollir a una alumne/ es farà signar a la graella de retards. 

Aquesta disposició té l’aprovació del Consell Escolar de Centre, amb data 1 d’octubre de 2015 i 

entrarà en vigor a l’endemà de la seva aprovació. 

 

S’amplia el punt 4.3.2 i es recull el següent: 

4.- CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

4.3.2. CORRECCIÓ DE COMPORTAMENTS GREUMENT CONTRARIS A LES NORMES DE 

CONVIVÈNCIA. 

o Suspensió del dret d’assistència a activitats extraescolars, servei d’acollida i/o 
servei de menjador. En aquest cas l’alumne no romandrà en el centre mentre 
duri la sanció. El nombre de dies es determinarà segons la gravetat del fet 
ocorregut i del grau de reiteració.  

o Suspensió del dret d’assistència a classe, per casos considerats  molt greus. El 
nombre de dies es determinarà segons la gravetat del fet ocorregut i del grau 
de reiteració. 

 



Quan es produeixi un comportament que requereixi l’expulsió, en quedarà constància escrita i 

amb l’explicació de la conducta de l’alumne/a que l’ha motivada. La nota de constància escrita, 

redactada per la persona que aplica la mesura correctora, i signada per la direcció s’haurà 

d’incorporar a l’arxiu personal de l’alumne. També es guardarà còpia de l’acceptació de la 

sanció per part de la família. 

 

S’amplia el punt 6.8.  

6.8. ÀMBIT DELS APARELLS ELECTRÒNICS I JOGUINES 

- En quant a l’ús dels telèfons mòbils 

o Els/les alumnes no poden portar ni a l’escola, ni a les excursions cap tipus d’aparell 

electrònic de lleure: càmeres , mòbils, consoles, MP3... 

o Quan una família consideri de necessitat que el seu fill porti el mòbil a l’escola dins de 

la motxilla i apagat, ho comunicarà al mestre per escrit*. 

o Quan un alumne porti al centre un mòbil o altre aparell electrònic encès, el mestre li 

retirarà i li comunicarà a la família per escrit i hauran de ser els pares o tutors legals 

qui vinguin a recollir l’aparell i entregaran la notificació signada. Es considera una falta 

lleu. 

o Si un alumne fa un ús indegut del telèfon, càmera, o qualsevol altre dispositiu, que 

suposi una infracció contra tercers, haurà comès una falta greu o molt greu. En aquest 

cas s’informarà a la família i a l’alumne de la infracció comesa i s’aplicarà una sanció de 

les recollides en aquestes NOFC a l’apartat faltes greus o molt greus, que podrà arribar 

fins i tot a l’expulsió de l’alumne del centre. 

o L’escola en cap cas no es fa responsable de trencament o robatori d’un telèfon ni 

d’altre aparell electrònic. 

* NOMÉS ALUMNES DE CICLE SUPERIOR, l’escola disposa d’un model d’autorització  

 

Es modifica el punt 6.18 

6.18 NORMES REFERENTS A LA RESTA DELS SERVEIS ESCOLARS 

Les activitats que es realitzin en el centre, fora de l’horari escolar, (acollida, extraescolars i 

menjador), aplicaran la normativa que estableix aquestes NOFC en el seus apartats 4.2., 4.3. i 

4.4.  

(Això és el que fan referència els apartats) 

4.2. CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA 

  4.2.1. CONDUCTES LLEUMENT CONTRÀRIES 

  4.2.2. CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS 



 4.3. ESTRATÈGIES PER A LA CORRECIÓ DE COMPORTAMENTS  

                          CONTRARIS A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA    

  4.3.1. CORRECIÓ DE COMPORTAMENTS LLEUMENT CONTRARIS 

 4.3.2. CORRECIÓ DE COMPORTAMENTS GREUMENT   

  CONTRARIS 

 4.3.3. MEDIACIÓ ESCOLAR 

 4.4. TRAMITACIÓ D’UN EXPEDIENT DISCIPLINARI  

 

Aquesta disposició té l’aprovació del Consell Escolar de Centre, amb data 15 de març de 2016  i 

entrarà en vigor a l’endemà de la seva aprovació. 

 

 

Secretària del Consell Escolar    Presidenta del Consell Escolar 
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