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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. 

 
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. 

 

 Nota a l’agenda 
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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 els 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! 

 

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

lavabo). 

 

3.1 Ús de mòbils o dispositius electrònics al centre 
 
El mòbil està prohibit per als alumnes de 1r d’ESO, excepte en les sortides i 

en algunes activitats programades en el currículum. No es pot portar mòbil al 

centre durant tota la jornada escolar, inclosa l’hora del pati. Si qualsevol 

professor/a del centre detecta que un alumne està fent ús d’un mòbil o un 

alumne mostra de forma clara que porta un mòbil a l’institut, aquest serà portat 

a direcció. 

Aquest mòbil es quedarà a direcció fins que la família vingui a recollir-lo. 

 

Per als alumnes de 2n, 3r i 4t ESO i ensenyaments postobligatoris (Batxillerat i 

PFI) el mòbil no es pot utilitzar durant les hores lectives. Els telèfons mòbils i 

els aparells electrònics  han d’estar apagats i guardats a la bossa, en cas 

contrari el professorat els requerirà (demanant a l’alumnat que apaguin el 

aparells)  i els entregarà a direcció. Si l’alumne/a es nega a entregar el mòbil o 

l’aparell electrònic quan li demani el professor/a, aquest li posarà una expulsió 

d’aula i ho comunicarà a direcció.  

 

Només s’autoritza el seu ús a l’aula quan s’utilitzen com a eina d’aprenentatge i 

s’està fent l’activitat que consta en la programació de l’assignatura.  

 

L’ús d’altres dispositius electrònics (MP3, MP4, iPods, altaveus ...) només són 

permesos quan ho requereixi l’activitat programada en la matèria. 

 

És molt important, recordar a les famílies i als alumnes, que el centre no es fa 

responsable de la pèrdua, robatori o desperfecte de cap dispositiu mòbil al 

centre. 

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

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.  

El deteriorament dels dispositius 2.0 i material digital serà considerat una falta 

greu. 

L’ús dels Chromebooks estarà regulat per la normativa 1x1. 

Penjar i compartir imatges no adequades i/o no autoritzades a les xarxes 

socials serà penalitzat. 

 
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 3r i 1r BAT) 

2. Taula planta baixa (alumnes 1r i 4t ESO) 

3. Taula 1r pis (alumnes 2n ESO) 
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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. 

Aquest curs, ens podem trobar que falti professorat de guàrdia i el professorat 

que tingui hores de dedicació al càrrec hagi de fer substitucions,  segons ordre 

de llista: 

Prioritats per  cobrir guàrdies:  

1. Professorat de guàrdia 
2. Professorat de dedicació  (que no sigui tutor/a) 
3. Dedicació (Cap de Departament) 
4. Dedicació (Coordinació) 
5. Tutors (En el cas que tinguin un altre càrrec, tenen la consideració de 

tutors) 
6. Dedicació (E. Directiu) 

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. 

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 ESO seran sancionats 

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

o La 2a derivació = 2 tardes de serveis comunitaris al centre 

o La 3a derivació = 1 dia treball a Direcció (sense pati) 

o La 4a derivació= 1 dia d’inhabilitació  

o A partir de la 5 derivació s’estudiarà el cas 

Els alumnes de 2n ESO seran sancionats 

o La 1a derivació = Tarda de serveis comunitaris al centre 
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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 = 1 dia treball a Direcció (sense pati) 

o La 2a derivació = 1 dia d’inhabilitació  

o La 3a derivació = 2 dies d’inhabilitació + No assistència a les 

sortides curriculars de tot el trimestre. 

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 + No assistència a les 

sortides curriculars de tot el trimestre. 

A partir de la 3a derivació d’un alumne dins un mateix trimestre, s’han d’establir 

mesures de convivència com ara el contracte pedagògic. 

S’informarà setmanalment  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. 

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 
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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. 

Al professorat que li toca vigilància de pati ha de procurar ser puntual en 

arribar-hi.   

Convé que cada professor/a s’encarregui de vigilar una zona del pati  (pista 

gran, lavabos i pista petita, pati de terra, professor/a escombra) i que es faci 

una especial atenció als alumnes de 1r d’ESO per tal de detectar assetjaments, 

agressions i altres tipus de males pràctiques. En començar el curs, la TIS, ens 

facilitarà els torns i les zones de vigilància. 

 

En cas de mal comportament, s’ha d’aplicar la incidència o l’expulsió de pati 

que consisteix en, un cop acabat el pati, entrar la  incidència a ieducació per via 

del tutor. Si la incidència és greu, portar-los a direcció. 

 

El professorat que vigila la zona del pati gran, ha de procurar que, a les 10,20 i 

a les 12,30, la porta del vestíbul i les portes de les aules 1, 2, 3 i 4 estiguin 

obertes perquè l’entrada d’alumnes del pati es pugui fer de manera fluïda i així 

evitar conflictes.  

En tornar del pati,  el professorat ha d’estar a l’aula esperant a l’alumnat,  

així evitarem conflictes. 

 
Vigilància dels lavabos del pati:   

El professorat que fa aquesta vigilància ha de procurar que l’alumnat entri de 

forma  gradual (màxim 3-4 alumnes a cada sector). 

Evitar que mullin i embrutin els terres i que no es quedin dins dels lavabos. 

 
Vigilància de patis en dies de pluja: 

Els dies de pluja els alumnes poden quedar-se a l’interior del centre per evitar 

mullar-se. La distribució de zones en cas de pluja serien les següents:  

 Professor/a escombra – Vigilar la zona interior i evitar que els alumnes 
pugin a la planta de dalt. 

 Pista gran – Vigilar la zona d’accés al centre i els passadissos de 1r 
d’ESO. 

 Pati de terra – Vigilar tot el lateral cobert de la zona del pati de terra 
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 Lavabos – Vigilància de pati des de l’àrea coberta 
 
Absències de professorat a les hores de pati: 

Sempre que sigui possible i sapiguem amb antelació que faltarem al centre, 

recomanem canviar-nos la guàrdia de pati entre els companys per intentar així 

que no falti professorat en la vigilància de pati. 

 

Activitats de pati: 

Per dinamitzar les hores de pati estan previstos uns tornejos i activitats per part 

de l’associació esportiva escolar (AEE), el professor responsable és en Lluis 

Amat.  

Durant tot el curs hi haurà l’activitat de tenis taula 1dia/setmana 

Per altra banda també s’organitzaran activitats musicals dos dies a la setmana. 

 

Pilotes de pati: 

El coordinador d’activitats i/o la TIS lliurarà les pilotes a l’alumnat. 

 

5.2. Patis alumnat Postobligatori (batxillerat i PFI) 

L’alumnat que cursa estudis postobligatoris (batxillerat i PFPI) pot fer els patis 

fora del centre sempre que disposi d’autorització dels pares.  

Els alumnes de postobligatori poden utilitzar els lavabos de la planta baixa 

abans de sortir del centre. 

El professorat de vigilància de pati ha de tenir present que no hi poden haver 

alumnes fumant a l’altra costat de la tanca del recinte escolar. Quan es doni el 

cas, cal que s’avisi a direcció. 

 

6. Normativa Sortides 
 

Consultar document organització i gestió d’una sortida 

(http://agora.xtec.cat/iesmontbui/moodle/mod/folder/view.php?id=164241) 

 
SORTIDES TUTORIA  
 

1. Les sortides de tutoria són obligatòries per a tots els alumnes. Es 
reforçaran amb més professorat al nivell que es cregui convenient. 
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2. Un alumne que tingui mal comportament en una sortida de tutoria, 
quedarà sancionat a no participar en la següent sortida. 
 

 
SORTIDES CURRICULARS ESO i BATXILLERAT 
 

1. Els alumnes que hagin passat un cop per la comissió de convivència 
(derivacions), queden sancionats a la primera sortida que hi hagi. 

2. Si tornen a passar per la comissió de convivència, quedaran sancionats 
a la següent sortida. 

3. Un alumne que tingui mal comportament en una sortida, quedarà 
sancionat a no participar en la següent sortida. 

4. Els alumnes que se’ls hagi obert un expedient disciplinari, no poden 
assistir a cap de les sortides del curs. 

5. El/s professor/s responsables d’una sortida poden proposar a la comissió 
de convivència de forma justificada, quin o quins alumnes creuen que no 
poden participar en una sortida. 

6. Els alumnes de 3r i 4t d’ESO, a la 3ª derivació no poden assistir a cap 
sortida curricular d’aquell trimestre. 

 
 
SORTIDES AMB PERNOCTACIÓ  
 
Pel que fa a les sortides amb pernoctació (Projecte Erasmus+, França, Camp 
d’Aprenentatge, Intercanvis .... ) : 
 

1. Un alumne que hagi passat tres vegades durant el curs per la comissió 
de convivència no podrà participar d’aquestes sortides. 

2. L’Equip docent pot proposar a la comissió de convivència, excloure a un 
alumne d’aquest tipus de sortides si no s’ha tingut un rendiment 
acadèmic adequat durant el curs. 

3. El/s professor/s responsables d’una sortida poden proposar  a la 
comissió de convivència de forma justificada, quin o quins alumnes no 
poden participar en una sortida. 

 


