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NORMES DE L´AGENDA

Per a una bona convivència, l’alumnat:

● Ha de saludar quan entri o surti de classe.
● Ha de dirigir-se correctament, amb educació al professorat, companys i

companyes i personal del Col·legi.
● Ha de respectar l'opinió de la resta.
● Ha de fer servir les papereres.
● Ha de mantenir l'ordre a la classe, en general; i al seu espai de treball, en

particular.
● No ha de cridar ni córrer pels passadissos.
● No ha de menjar llaminadures, pipes, caramels… al col·legi.
● No ha de fumar enlloc, però encara menys dins del recinte escolar.

L'assistència a classe amb total regularitat és la base d'una bona formació. Per
justificar les absències, els pares i/o mares han d'avisar prèviament o el mateix
dia per Educamos. L'alumne/a lliurarà la justificació dels pares o mares o del
metge, segons s’escaigui, el dia que es reincorpora a classe. L'alumne/a és
responsable de demanar el que s'ha treballat i de posar-se al dia. En cas
d'haver perdut un control, el professorat no està obligat a repetir-lo; si vol,
pot preguntar-li oralment o fer li el mateix dia que s'incorpora. Això inclou
també les sortides culturals.

Els permisos de sortida del centre han d’estar justificats per escrit mitjançant
Educamos amb un mínim de 24 hores d'antelació. Els permisos dels pares i/o
mares per deixar sortir abans els seus fills/es s'escriuran a l'agenda. Hi haurà
d'aparèixer la data i hora sortida, han de ser signats pel professor/a-tutor/a i
lliurats al vigilant.

A Secundària, la falta d'assistència a un examen d'avaluació o de recuperació,
només podrà ser justificada mitjançant certificat mèdic no oficial. En cas contrari,
no es podrà presentar a l'examen. La falta d'assistència el dia anterior a un
examen d'avaluació o de recuperació, només podrà ser justificada mitjançant
certificat mèdic no oficial. En cas que no es presenti el certificat, quedarà suspesa
l'actitud en les matèries de les quals tenia examen.

La puntualitat de l’alumnat és imprescindible per al correcte funcionament de
les activitats. Els retards han de justificar-se per escrit. Quan l’alumne/a arribi al
col·legi, ha de mostrar la justificació escrita al vigilant i al professor/a
corresponent. Alguns nens i nenes interrompen molts dies les classes perquè
entren tard; per aquest motiu, perjudiquen els seus companys i companyes. Per
això, a les 9:00 es tancarà la porta i no es tornarà a obrir fins les 9:50 per a la
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segona hora. Si per algun motiu justificat s'ha d'entrar o sortir del col·legi en un
horari diferent, només es podrà realitzar en el canvi d'hora per a no interrompre
les classes. Si un alumne/a arriba tard amb freqüència, es prendran les mesures
adients. A Secundària, a part d'incidir en la qualificació de l'actitud, es prendran
les mesures correctives adients.

En cas de no poder assistir a una classe d'Educació Física, caldrà posar-ho en
coneixement del professor/a d'aquesta matèria.

L’alumnat haurà d’anar polit i vestir l’UNIFORME i el xandall de l’escola
correctament.
Totes les peces de roba han d'estar marcades i en bones condicions.
L'uniforme consta de:

- Polo blanc personalitzat, model propi del Col·legi.
- Faldilla Príncep de Gal·les fins al genoll o pantaló beige, models propis del

col·legi (noies).
- Pantaló gris o pantaló beige, models propis del col·legi (nois).
- Jersei / jaqueta personalitzats, blau marí, model propi del col·legi.
- Sabates negres, tipus col·legial (amb velcro per a l'alumnat d'educació

infantil).
- Mitjons blau marí.
- Abric o jaqueta d'hivern blau marí o negre, sense lletres ni dibuixos. Hi ha

una dessuadora o armilla opcional per a l'uniforme.
- Complements blau marí (bufanda, guants, llaços, etc.).
- Xandall, pantaló curt i samarreta d' Educació Física, model propi del col·legi,

bambes blanques (amb velcro per l'alumnat d'educació infantil).
- Hi ha una dessuadora opcional per a esport que també poden fer servir

amb l’uniforme.
- Els nens i nenes d'educació infantil vindran sempre amb el xandall model

propi del Col·legi.
- Bata, fins a 6è d' EP inclòs, model propi del col·legi. A educació infantil, la

bata duu les butxaques de colors diferents i el nom brodat en blau marí.
- L’alumnat que, perquè cursa batxillerat, o que per causes justificades, com

una sortida cultural, no porti l'uniforme, vestirà de forma adequada i
d'acord amb el context escolar (sense pantalons o faldilles massa curtes,
escots, tirants...) En cas contrari, no aniran a la sortida.

- A Educació Física, qui no porti l'equip necessari es quedarà sense fer
classe; això influirà en la qualificació. La jaqueta del xandall s'ha de portar
des d'octubre fins a maig obligatòriament. No es poden portar
desodorants d'esprai.

L'alumnat no pot venir maquillat ni amb les ungles pintades. Les arracades,
polseres així com el tall i la coloració del cabell ha de ser discret. No es poden
portar pírcings.

L’alumnat ha de venir al Col·legi amb el MATERIAL NECESSARI per a cada
matèria.
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L’alumnat no pot trucar a casa si s'oblida alguna cosa, tampoc es passaran
trucades de telèfon. Els pares i/o mares no han de portar als alumnes els
deures, treballs, esmorzar, motxilla de piscina o qualsevol cosa que el nen/a hagi
oblidat, llevat que sigui un cas d'extrema necessitat (medicaments...)

Aquells alumnes que duguin un telèfon mòbil, hauran de tenir-lo desconnectat
durant l'horari escolar (des que entren al centre fins que surten de l'última classe
del dia), també a les hores d'esbarjo. En el cas de secundària, a l’armariet. Si no
ho compleixen, l'hauran de lliurar i es procedirà segons el RRI.

Pel que fa a l'ús de dispositius electrònics, a la pàgina web n’està publicada la
normativa.

El servei de menjador és un servei voluntari que ofereix el Centre. Per tant, les
normes establertes són d'OBLIGAT COMPLIMENT.

Els/les alumnes accediran al menjador segons la següent normativa:

-L'accés es realitza a través d'una targeta codificada. Cada alumne/a, des de 1r de
primària a 2n batxillerat, ha de presentar a l'entrada la seva tarjeta identificadora
que, en ser validada, li donarà accés al menjador.

-A l’alumnat d'educació primària se'ls lliurarà la tarjeta codificada minuts abans
d'entrar al menjador. Un cop validada, se'ls recollirà la targeta per evitar-ne
possibles pèrdues. El dia que l´alumne/a no mengi al col·legi, no se li lliurarà la
targeta menjador.

- A l´alumnat d'ESO i Batxillerat, que menja de forma permanent a l'escola, se'ls
lliurarà la targeta al principi de curs. Si l'alumne/a no presenta la tarjeta menjador
en el moment d'entrada, haurà d'esperar fins a les 14:10 per poder accedir-hi.

- Si s'espatlla o perd la targeta del menjador, s'hauran de pagar dos euros per la
seva reposició.

L'alumnat que es queda a dinar no pot sortir esporàdicament al migdia si no és
per una cita mèdica o una causa greu. En el primer cas, caldrà presentar el
justificant mèdic. Els alumnes que vagin a DINAR a casa, per motius de seguretat i
d'ordre, hauran de ser recollits a les 13:10 (infantil primària) o 14:05 segons
l'horari (secundària) i tornar al Col·legi a les 15:05.

Els alumnes que necessitin menjar de règim, hauran de justificar-ho per escrit. Si
és una necessitat permanent, caldrà que el justificant sigui del metge.
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Durant el temps establert per a l'esbarjo del mati, tot l'alumnat ha d'anar al pati:
no es pot romandre ni a la classe ni als passadissos. Durant el temps establert
per a l'esbarjo del migdia cada curs restarà al lloc assignat. A la canxa (incloses
graderia terrassa) cap alumne/a podrà jugar amb pilotes de cuir o pilotes dures,
excepte en el camp de futbol.

L’alumnat d'educació infantil i 1r 2n EP serà lliurat a la sortida del Col·legi a
aquelles persones que portin el carnet corresponent. A partir de 3r EP, les
famílies hauran de signar l’autorització corresponent perquè l'alumne/a pugui
sortir sol de centre. Perquè un alumne/a pugui recollir al seu germà/na també
haurà de portar signada l'autorització de recollida.

L´incompliment de les normes i/o la seva reiteració serà degudament analitzat
per la Comissió de convivència que serà l'encarregada d'establir les mesures
correctives adients.

La resta de normes de convivència poden ser consultades en el RRI

Darrera actualització, juny 2022.


