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ENTRADES (matí i tarda)

• ESO: porta del pati;  BTX: porta principal

• Mascareta que tapi el nas i la boca 
obligatòria en tot moment

• Agrupament per grups estables a les 7:55h / 
14:55h

• Les portes es tancaran a les 8:00h / 15:00h

• Qui arribi tard haurà de passar per 
consergeria



ENTRADES (matí i tarda)

• El professorat us acompanyarà a l’aula

• 1r + 2n ESO i BTX: escala principal 

    3r + 4t ESO: escala del gimnàs 

• Gel hidroalcòholic obligatori



ENTRADES (matí i tarda)

• Distribució de l’alumnat d’ESO al pati:

1D 3D 2D 4D

1C 3C 2C 4C

1B 3B 2B 4B

1A 3A 2A 4A
PORTA ACCÉS 
→
CARRER 

EDIFICI INSTITUT



ENTRADES (matí i tarda)

• Distribució de l’alumnat de BTX davant 
de l’institut:

EDIFICI INSTITUT

1A 1B 2A 2B



SORTIDES (matí i tarda)

• El professor/a us acompanyarà fins a la 
sortida

• 1r + 2n ESO i  BTX: escala principal 
     3r + 4t ESO: escala del gimnàs 

• Aneu cap a casa. Eviteu concentrar-vos a 
la porta de l’institut

      



HORA D’ESBARJO

• 10:50h: esmorzar a l’aula

• 11:00h: baixada al pati

• 11:25h: agrupament per sectors

• 11:30h: pujada a les aules

Es pot utilitzar qualsevol d’aquests espais:           
zona de l’hort i pistes



CANVIS DE CLASSE

• No podeu sortir mai al passadís

• Si heu de canviar d’aula, el professor/a us 
vindrà a buscar



ÚS DEL LAVABO

• A l’hora de l’esbarjo: 
lavabos del gimnàs 
lavabo de l’hort



ÚS DEL LAVABO

• Només de forma excepcional si no és 
l’hora de l’esbarjo. Un professor/a de 
guàrdia us obrirà i tancarà la porta.

1r i 2n d’ESO i 1r BTX: lavabos primer pis

3r i 4t d’ESO i 2n BTX: lavabos segon pis

Quan esteu a les aules de la planta 0 heu de 
demanar a consergeria anar al lavabo. 



ÚS DELS MÒBILS

• Prohibit treure’ls i utilitzar-los en tot 
moment, pati inclòs

• Professorat autoritzat a requisar-los i 
dur-los a direcció, que els retornarà al final 
del matí o de la tarda. 

• L’alumnat ha d’entregar el mòbil quan se li 
demana

• En cas de pèrdua o robatori, l’Institut no 
se’n farà responsable



ÚS DELS MÒBILS

• Cada ús indegut del mòbil es registrarà a 
iEduca. 

• 5 faltes de mòbil implica que el/la tutor/a li 
posarà una incidència.

• 10 faltes de mòbil pot comportar una 
amonestació escrita



ASSISTÈNCIA

• Cal justificar les faltes d’assistència al 

tutor/a

• Cal justificar els retards a consergeria

• cada 3 retards = 1 hora de permanència els 

divendres de 13:30h a 14:30h

• cada 6 retards = 1 incidència disciplinària



RETARDS i FALTES 1ª HORA

Serà sancionada l’acumulació REITERADA i 
INJUSTIFICADA de faltes de puntualitat 

(retards) i faltes d’assistència de primera hora 

• 3 retards 
o faltes

→ 1h de permanència al centre 
     els divendres de 13:30h a 14:30h

• 6 retards 
o faltes

→ 1 incidència disciplinària + 1h de 
permanència al centre (horari no lectiu)

• 21 retards 
o faltes → amonestació escrita



RÈGIM DISCIPLINARI

Objectiu: PRESERVAR LA BONA 
CONVIVÈNCIA ENTRE PROFESSORAT, 
ALUMNAT I PERSONAL ADMINISTRATIU 

• Faltes de disciplina dins l’aula
• Faltes de disciplina fora de l’aula
• Faltes greus
• *Incidències COVID

Totes les incidències es registren a iEduca



RÈGIM DISCIPLINARI

INCIDÈNCIES:

• 9 incidències → 1ª AMONESTACIÓ 
L’alumne/a no podrà participar a les sortides durant 2 mesos

• 15 incidències → 2ª AMONESTACIÓ
L’alumne/a no podrà participar a les sortides durant 2 mesos

• 21 incidències → 3ª AMONESTACIÓ 
L’alumne/a no podrà participar a les sortides i es procedirà 
a l’obertura d’un EXPEDIENT

Una falta greu → AMONESTACIÓ DIRECTA



MÉS INFORMACIÓ

• Podreu resoldre dubtes i fer preguntes al 
vostre tutor/a tot seguit

• Pujada a les classes:
1r + 2n ESO i BTX: escala principal 

     3r + 4t ESO: escala del gimnàs 



MOLT BON CURS 
A TOTHOM!


