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- Els horaris són quadrimestrals i el calendari escolar el tenen a l’agenda. 
- Donar l’horari de visites del tutor. Recordar que s’han de concertar via 

alumne o via telèfon (977456442). 
- Les faltes d’assistència s’han de justificar. Tenen tres dies per fer-ho. Els 

retards a classe es consideraran faltes injustificades. Insistir en la 
puntualitat ( comentar l’ acord que tenim la Llar d’Infants, CEIP i IES de 
treballar i fomemtar la puntualitat). 

- Per una conducta contrària a les normes de convivència l’alumne/a 
podrà tenir una amonestació per escrit. Arribarà una còpia als pares per 
correus.El curs passat es va posar en marxa la mediació escolar. 

- Han de tenir cura del material del centre. Malmetre material pot suposar 
el pagament de la reparació o de nova compra.Els llibres s’han de cuidar 
i procurar tornar en bon estat. 

- No podem donar cap tipus de medicament a l’alumnat. 
- A meitat de curs es durà a terme una altra reunió. Si es creu necessari 

se’n poden convocar més. 
- No poden utilitzar el telèfon mòbil. El centre té telèfon per atendre 

qualsevol necessitat.Tampoc es pot portar cap aparell com MP3, Game 
Boy,...si la agafa un professor la dona al Cap d’Estudis i no es tornarà a 
l’alumne fins que el pare o mare vingui a buscar-la. 

- Es pot sancionar a l’alumnat per embrutar el centre (pati i edifici), ja que 
aquest disposa de les suficients papereres. 

- Sortides extraescolars previstes. Qualsevol sortida extraescolar ha 
d’estar autoritzada pels pares, per això el vostre fill/a us farà arribar una 
autorització per tal que la signeu. En cap cas realitzarà la sortida sense 
l’autorització signada.El Crèdit de Síntesi es realitzarà (segons el curs) 
fora del Centre, més endavant es farà una reunió. 

- És obligatori portar el material escolar cada dia. En cas contrari podran 
ser amonestats pels professors implicats. 

- No es pot sortir de l’IES si no els ve a buscar algun familiar major d’edat 
(no servirà cap paper signat pels pares autoritzant la sortida). 

- L’agenda escolar és una eina de classe que es trindràen compte per la 
nota de tutoria i serveix per fer comunicats als pares i per apuntar els 
deures. 

- Parlar del Tractament a la Diversitat ( TD ), desdoblaments, Crèdits 
Variables (poden servir per reforçar alguna assignatura). 

- Aquest curs i durant els cursos següents es posarà en marxa el “Pla de 
Ciudatania”.  


