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1. Entrades i Sortides de centre 
 

L’hora d’entrada és a les 8 del matí i l’hora de sortida és a 2/4 de 3 de la tarda.  

Es demana puntualitat a l’hora d’entrar al centre. 

A les 8:10 es tanca la porta de la reixa (carrer Lope de Vega). Els alumnes que 

arribin tard no podran entrar al centre. 

A partir de les 8:55 es pot accedir al centre trucant al timbre (carrer de la 

Mercè), i s’haurà d’esperar a l’entrada de consergeria fins que soni el timbre de 

les 9. No assistir al centre de 8 a 9 comportarà una falta d’assistència que serà 

registrada dins el programa i-educació. 

És molt important ser puntual en els canvis de classe i esperar que soni el 

timbre per sortir de l’aula. 

Els alumnes de l’aula oberta tenen una reducció horària i sortiran del centre a 

les 12:30 per la porta de la reixa (carrer Lope de Vega). 

 
2. Justificació de faltes d’assistència 
 
Tenim tres formes de justificar les faltes d’assistència al centre: 

 Trucar per telèfon                938056059  

Les famílies han de trucar per telèfon a primera hora del matí i informar del 

motiu de l’absència de l’alumne.  

És molt important identificar-se com a pare/mare o tutor legal de l’alumne i 

indicar el curs i grup que està cursant l’alumne. 

Des de consergeria s’enviarà missatge a l’equip docent de l’alumne perquè el 

professorat pugui justificar la falta d’assistència si s’escau. 

 Correu electrònic a l’equip docent des de i-educació 

 
Una altra forma molt pràctica i recomanable de justificar una falta d’assistència 

és utilitzar el programa i-educació. 

Accedint al programa amb la contrasenya proporcionada a cada família i clicant 

al menú missatges podem enviar un correu electrònic a tot l’equip docent. 

Cada professor/a justificarà la falta d’assistència de la seva matèria dins 

programa i-educació. 
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 Nota a l’agenda 

Les famílies poden posar una nota a l’agenda per justificar una falta. És molt 

important signar la nota perquè pugui ser justificada la falta d’assistència. 

Cada professor/a justificarà la falta d’assistència de la seva matèria dins 

programa i-educació. 

 
2.1. Justificació de falta d’assistència en cas d’examen 

 
En cas de falta d’assistència un dia d’examen, s’ha de portar un justificant 

mèdic. No s’acceptarà cap altre tipus de justificant. 

La no presentació a un examen, de qualsevol matèria,  sense justificant mèdic-

legal comportarà una nota d’insuficient en aquell examen. 

En els casos que es justifiqui mèdicament la falta d’assistència, cada 

professor/a fixarà amb l’alumne, una nova data d’examen. 

 
3. Normes d’aula 
 

S’ha de respectar el material i les instal·lacions de l’institut, així com allò que 

pertanyi a altres companys i professors.  

 Mantén netes i ordenades totes les dependències que facis servir i, 

en especial, la teva aula, lloc on passarà moltes hores al llarg del 

curs.  

 No escriguis a les taules i fes servir les papereres!   

 Quan vagis a una classe que no és la teva, respecta tot el que hi 

trobis, sense tocar cap dels objectes de les taules. 

 

En finalitzar l’última hora de classe de cada aula s’han de pujar les cadires i 

tancar les llums i les finestres. El professor ha de tancar l’aula amb clau. 

(trobareu un horari d’aula darrera la porta) . 

 

Per higiene i respecte als altres no s’ha de menjar ni beure fora dels temps i 

llocs indicats. Tampoc s’hi pot mastegar xiclet! 
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Per no alterar el funcionament del centre tots els canvis de classe que s’hagin 

de fer es faran en silenci i de manera ordenada. Altrament, no se sortirà de 

l’aula entre classe i classe ni es podrà anar al lavabo. 

(Excepte els alumnes que per indicacions mèdiques tenen permís per anar al 

lavabo). 

En els grups d’àmbit (1r C i 2n C) sempre que sigui possible el professor/a ha 

d’esperar el professor següent per evitar problemes en els canvis de classe. 

 

El professorat pot posar una Expulsió als alumnes que surtin de l’aula entre 

classes i als alumnes que siguin a una aula que no els hi correspon.  

 

És innecessari l’ús del mòbil al centre, així com la resta d’aparells electrònics 

no utilitzats com a eina pedagògica.  Es podran utilitzar dispositius electrònics a 

l’aula (mòbil, tablet...) quan el professor/a ho requereixi per motius pedagògics i 

així quedi recollit en la seva programació. 

L’escola s’eximeix de tota responsabilitat de pèrdues, robatori o desperfecte 

que es produeixi sobre aquests aparells. 

En el cas que l’alumnat mostri o faci ús d’aquests aparells a l’aula, el 

professorat els requerirà i els portarà a Direcció. L’aparell només es retornarà al 

pare, mare o tutors legals.  

La sanció d’utilització de mòbils o qualsevol altre aparell serà: 

o El professor requerirà l’aparell (mòbil o altres) en el cas que l’alumne es 

negui a donar l’aparell, se li posarà una Expulsió, i avisarà algun membre de 

l’Equip Directiu del fet. 

o Si l’alumne es nega a donar l’aparell a l’Equip Directiu, l’alumne serà 

sancionat un dia d’inhabilitació del centre. 

o Si l’alumne dóna el mòbil, el professor el donarà a direcció i: 

1. La primera vegada, la família pot venir a buscar-lo  el mateix dia.  

2. La segona vegada, el mòbil quedarà retingut al centre durant una 

setmana. 

3. La tercera vegada, el mòbil es retindrà dues setmanes.  
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4. Gestió de les incidències i expulsions d’aula 
 
Quan un professor/a posa una incidència o una expulsió a un alumne, aquesta 

consta de forma automàtica al programa i-educació. Per tant les famílies poden 

consultar en tot moment el nombre d’incidències i expulsions així com la 

matèria i els fets succeïts. 

 

Els tutors rebran una notificació al programa i-educació i un missatge al correu 

electrònic personal informant de cada incidència i expulsió. També s’envia una 

còpia al correu electrònic de la cap d’Estudis. 

Quan es posa una expulsió a un alumne no necessàriament s’ha d’expulsar de 

l’aula, sinó que és possible que es quedi expulsat dins l’aula. És molt important 

evitar treure alumnes als passadissos. 

 

Encara que no és obligatori trucar a les famílies en cas d’expulsió de classe, es 

recomana que el professor/a truqui a les famílies en casos d’expulsions greus o 

reiteratives. D’aquesta forma es podrà resoldre de forma més ràpida els 

conflictes i s’agilitzarà la feina del tutor/a. 

 

Hi ha tres zones per a alumnes expulsats: 

1. Sala de guàrdies ( alumnes 2n, 4t i 1r BAT) 

2. Taula planta baixa (alumnes 1r ESO) 

3. Taula 1r pis (alumnes 3r ESO) 

En cas que no hi hagi professorat disponible per cobrir les tres zones l’ordre 

prioritari serà: Sala guàrdies, taula planta baixa, taula primer pis. 

 

Quan un alumne sigui expulsat de l’aula i enviat a la sala de guàrdies o taula de 

la planta baixa o 1r pis,  hi anirà acompanyat de tarja d’expulsió de cada 

professor/a. Aquesta tarja nominal ha de ser retornada al professor/a. 

Les tasques a fer durant l’expulsió es poden anotar a l’agenda, a la llibreta o en 

un paper. És molt important donar feina quan s’expulsa un alumne. 
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Per a derivar un alumne/a a la comissió de convivència, ha d’acumular 10 

punts. Per portar el control de punts es tindran en compte els barems següents: 

 

1 Expulsió = 2 punts  1 Incidència = 1 punt 

 

Les sancions acordades per la comissió de convivència, per acumulació 

d’Incidències i Expulsions són les següents: 

 

Els alumnes de 1r cicle seran sancionats 

o La 1a derivació = Tarda de serveis comunitaris al centre 

o La 2a derivació = 1 dia treball a Direcció (sense pati) 

o La 3a derivació = 1 dia d’inhabilitació  

o A partir de la 4 derivació s’estudiarà el cas 

Els alumnes de 3r ESO seran sancionats: 

o La 1a derivació = Tarda d’estudi al centre 

o La 2a derivació = 1 dia treball a Direcció (sense pati) 

o La 3a derivació = 1 dia d’inhabilitació + No assistència a les 

sortides curriculars de tot el trimestre. 

o A partir de la 4 derivació s’estudiarà el cas 

Els alumnes de 4t ESO seran sancionats: 

o La 1a derivació = 1 dia d’inhabilitació 

o La 2a derivació = 2 dies d’inhabilitació 

o La 3a derivació = 3 dies d’inhabilitació 

S’informarà setmanalment (divendres) via correu intern i-educació de les 

sancions previstes per la pròxima setmana. 

En el cas d’inhabilitació a direcció el delegat ha de baixar feina per fer a 

l’alumne a cada hora de classe per evitar que aquest pugi a les aules. 

En cas d’inhabilitació a direcció i de centre, es comptarà com a falta justificada. 

No obstant l’alumne té dret l’avaluació continuada, per tant podrà venir a fer els 

exàmens al centre. 

És molt important que els tutors truquin a les famílies en cas d’inhabilitació de 

centre per informar-los d’aquest fet. 
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L’historial de sancions d’un alumne NO és acumulatiu d’un trimestre cap a 

l’altre, considerant el primer trimestre fins abans de vacances de nadal i el 

segon fins abans de vacances de setmana santa. S’avisarà amb antelació de 

les dates límit per a fer una derivació cada trimestre. 

 

5. Organització de patis 
 

5.1. Patis ESO 
 

Es fan dos patis, el primer, de les 10 a les 10,20  i el segon, de les 12,20 a les 

12,30. Les hores de pati es regeixen per les mateixes normes de convivència 

del centre. 

Hi ha una dinamització de patis per part del coordinador del Pla Català de 

l’Esport. 

Els lavabos que s’han d’utilitzar pels alumnes d’ESO són exclusivament els del 

pati. Els lavabos de la planta baixa s’utilitzaran pels alumnes de batxillerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


