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ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT 
 
CONFIGURACIÓ DELS GRUPS.   
 
L’alumnat de cada nivell es distribuirà entre els tres grups de que disposa el centre. 
Cada grup tindrà un tutor. 
 
Els grups es configuraran repartint l’alumnat de manera equilibrada en base a:  
 

- Escoles de procedència 
- Repartiment nois i nies 
- Nivell acadèmic 
- Interès pels estudis 
- Alumnat amb necessitats educatives específiques 

 
Per a la confecció dels grups de primer d’ESO es tindrà en compte la informació 
donada pels tutors de primària de les escoles de procedència de cada alumne. 
 
En el pas de segon d’ESO a tercer es reconfiguraran els grups mantenint els criteris 
anteriors. 
 
En cas de confluència de dos o més germans en un mateix nivell, es repartiran en 
diferents grups. 
 
En qualsevol moment del curs l’equip docent pot decidir la reubicació d’un alumne en 
un altre grup per criteris acadèmics o disciplinaris. 
 

FUNCIONAMENT DE LES CLASSES 
 

- L’alumnat podrà accedir al centre a les 8,15. A les 8,20 sonarà un timbre 
indicant el començament de les classes. El mateix es farà per la tarda a partir 
de les 15,30 

 
- Per a la resta d’hores sonaran 2 timbres, d’’inici i final de classe, amb un 

interval de 3 minuts entre els dos per facilitar el desplaçament del professorat i 
alumnat. 

 
- Les classes comencen després del segon timbre o quan entra el professor/a. 

o L’alumnat que arriba a classe un cop ha sonat el segon timbre acumula 
un retard. 

o El professor/a decidirà si pot entrar a classe o ha d’anar a la sala de 
guàrdia. 

o Es farà una excepció per a l’alumnat que porti un justificant del seu 
retard. 

 
- Per començar la classe tot l’alumnat ha d’estar assegut al seu lloc amb el 

material recollit i en silenci. 
o L’alumnat seurà al lloc indicat pel tutor. 
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o Cada professor pot decidir un ordre diferent a la seva aula, respectant 
els acords de l’equip docent corresponent. 

 
- Un cop començada la classe convé evitar que l’alumnat surti (anar al lavabo, 

taquilles, altres classes, etc). 
 
- Al començament de les classes el professorat passarà llista i anotarà les faltes 

a l’ordinador de l’aula. 
o Un professor de guàrdia passarà per les aules i anotarà l’alumnat 

absent a primera hora 
 

- Si es fa una organització de la classe diferent a l’habitual, en finalitzar la 
classe, les taules i cadires han de retornar al seu lloc. 

 
- Cada alumne/a és responsable de la neteja i ordre de la zona que ocupa. 

o L’alumnat ha d’encarregar-se de la recollida de papers i altre material 
que estigui a terra per decisió pròpia o per indicació del professorat. 

o La indicació del professorat és de compliment obligatori. 
 
- És important que l’alumnat demani i obtingui el permís del professorat abans 

de intervenir a classe. 
 
- L’alumnat resta sota la responsabilitat del professorat durant tota l’hora de 

classe 
o L’alumnat no pot marxar de classe abans de que toqui el timbre 

incloent-hi exàmens i hores de tutoria.  
 

- Entre classe i classe al mateix espai, l’alumnat no podrà sortir de l’aula 
 
PROVES D’AVALUACIÓ. 
 

- Les proves d’avaluació es faran en la data que indiqui el professor/a. 
 
- A cada aula de grup hi haurà una graella per anotar les diferents activitats 

(treballs, exàmens, sortides) amb l’objectiu de fer una bona distribució de les 
feines de l’alumnat. 

 
- Durant un examen, el professorat s’ha de fer responsable, dins l’aula, de tot 

l’alumnat, encara que ja hagi acabat la prova.  
o L’alumnat, ni d’ESO ni Batxillerat, no pot sortir de l’aula abans d’hora. 

 
- És important ressaltar a l’alumnat la seriositat d’un examen.  

o Es farà servir el bolígraf (llapis o típex només si el professor ho 
autoritza). 

o No es permetran respostes o expressions alienes a la temàtica de la 
prova.  

� El professorat pot determinar la invalidesa, total o parcial, de la 
prova. 
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- La inassistència de l’alumnat a un examen (o d’altres proves d’avaluació) 
s’haurà de justificar per escrit i tan sols s’admetrà la justificació per força 
major. 

o El professorat indicarà les condicions de: 
• Realització dels exàmens pendents, sempre que sigui 

possible. 
• Alternatives als criteris d’avaluació en cas d’exàmens no 

realitzats, sens perjudici de les notes trimestrals o finals 
de l’alumnat.  

o Si es detecta un abús en la no presentació als exàmens el professorat 
podrà decidir que queden definitivament no realitzats amb les 
conseqüències que això pugui tenir a l’avaluació. 

 
- Si es produeix l’absència imprevista d’un professor/a el dia d‘un examen, 

aquest s’ajornarà si, entre la convocatòria i el dia de la prova, no hi ha hagut 
cap classe on resoldre els possibles dubtes i hi ha temps material per fer-ho. 

 

- Quan el valor de les preguntes d’un examen no sigui el mateix, cal que 
s’especifiqui per escrit en el mateix examen el valor de cadascuna. 

o Cal adequar les proves d’avaluació a les diferents necessitats 
educatives de l’alumnat. 

 
- L’alumnat té dret a veure els exàmens corregits i conèixer els resultats de 

cadascuna de les activitats d’avaluació que realitza.  
o Cal donar aquests resultats abans de les sessions d’avaluació. 

 
- Les proves d’avaluació (exàmens) han de romandre al centre.  

o Si algun pare/mare ho sol·licita i el professorat ho considera oportú, pot 
fer una fotocòpia de la prova. 

 
 
FUNCIONAMENT DE L’HORA DE L’ESBARJO 
 

- L’alumnat s’ha de situar en espais on sigui clarament visible. 
o No es pot permetre que es situïn en cap dels molts recons que té 

l’institut 
- Per reduir els conflictes de pati, l’alumnat que vol fer activitats esportives 

s’organitzarà de la següent manera: 
o Bàsquet: zona de les cistelles. Tots els dies de la setmana. 
o Futbol: 

� Dilluns i dimecres: Primer i segon d’ESO. 
� Dimarts i dijous: Tercer i quart d’ESO. 
� Divendres: no hi ha futbol 

- Estan prohibides les activitats violentes. 
o L’alumnat de Batxillerat té permís per sortir al carrer durant l’hora de 

l’esbarjo.  
� Aquest dret pot quedar en suspens si l’alumnat incompleix amb 

les seves obligacions com a estudiant. 
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o En acabr l’esbarjo, l’alumnat ha de tornar al centre sense excepció, 
encara que no hi hagi professorat per malaltia , sortida o permís. 

 


