NORMATIVA DE L’ALUMNE DE BATXILLERAT
La disciplina significa ensenyament, és a dir, conjunt d’estratègies adequades
per tal de desvetllar i motivar conductes positives. Per això sol·licitem dels nostres
alumnes:

1.- ASSISTÈNCIA REGULAR
1.1 Els pares o tutors dels alumnes justificaran per escrit les faltes
d’assistència. Aquest document només acredita que els pares estan assabentats de
l'absència del seu fill a l'escola.
1.2 Si l’alumne falta el 30% o més de les hores lectives de l’assignatura
comportarà la NO AVALUACIÓ.
1.3 Quan els alumnes hagin de sortir de l’escola durant la jornada escolar de
classe hauran de portar un justificant per escrit i sortiran o s’integraran a la classe
durant el canvi d’hores. L’equip tutorial decidirà si el justificant que es presenta és
acceptable.
1.4 Quan els alumnes hagin de sortir de l'escola enmig de classe, hauran de portar un
justificant per escrit i sortiran o s'integraran a la classe durant el canvi d'hores.

2.- PUNTUALITAT
2.1 El marge d’entrada a l’escola serà d’entre 5 i 10 m abans de l’hora d’inici de
la primera classe. La porta de l'escola es tancarà a les vuit en punt del matí.
2.2. Els alumnes hauran d’ estar dins de l’ aula quan soni el timbre de canvi de
classes.
2.3 Quan es produeixin faltes de puntualitat el professorat aplicarà directament
les mesures acordades en el claustre de professorat de Batxillerat.

3.- TASQUES ESCOLARS
Els alumnes han d’assolir el valor fonamental de la responsabilitat en el seu treball; per
tal d’educar aquest valor, demanem als alumnes:
3.1 Presentació correcta de treballs. Una presentació incorrecta comportarà la
NO ACCEPTACIÓ del mateix amb els afectes derivats escaients.
3.2 Els treballs s’han de lliurar en el termini marcat pel professor. En cas
contrari en comportarà la NO ACCEPTACIÓ del mateix amb els efectes derivats
escaients.
3.3 El treball s’ha d’ajustar a les pautes marcades pel professor de la matèria
corresponent.
3.4 L’avaluació contínua comporta i exigeix la realització diària dels deures i
l’estudi. Per tant, és important que l’alumne trobi l’ambient adequat a casa.
3.5 No es pot faltar a les classes anteriors a un examen. Si es produeix aquest
fet, l’alumne no podrà examinar-se. En casos extraordinaris (força major suficientment
justificada) l’equip tutorial té l’última paraula.
3.6 Per al bon rendiment escolar és important crear un ambient d’ordre, silenci
concentració i atenció dins de l’aula.

3.7 El fet d’assistir a classe sense el material corresponent (llibre de text,
llibreta, equip complet d’educació física, ...) de forma reiterada comportarà
l’INSUFICIENT en la matèria respectiva.
3.8 L’assistència a les activitats educatives (visites, sortides culturals, de
convivència, etc.) és obligatòria.
3.9 No es poden realitzar enregistraments fotogràfics, sonors o de vídeo sense
l'autorització expressa prèvia de direcció. En cas que s'incompleixi aquest punt de la
normativa, la direcció del centre prendrà les mesures sancionadores escaients, segons
la gravetat dels fets, d'acord amb el reglament intern de l'escola i els drets de protecció
de la imatge.

4.- NORMES DE CONVIVÈNCIA
4.1 Respecte
4.1.1 Els alumnes hauran de mantenir una actitud de respecte amb ells
mateixos, amb els companys, professors i d’altres components de la Comunitat
Educativa. Per això, hauran d’evitar paraules malsonants ( «tacos» ) i conductes
agressives i ofensives. Els alumnes tenen dret a un tracte correcte per part del
professorat i tot el personal del Col·legi.
4.1.2 Els alumnes hauran de conservar i respectar el material i les instal·lacions
del Col·legi.
4.1.3 L’incompliment d’aquestes normes de convivència serà sancionat segons
la gravetat, d’acord amb l’establert en el Reglament de Règim Intern.
4.1.4 No s’admet menjar, beure ni fumar durant les hores de classe, seminaris,
estudi i conferències (xiclets, entrepans, caramels, ...)
4.1.5 Durant les classes els alumnes han de deixar els mòbils sota la custodia
dels professor.
4.2 Hàbits
4.2.1 Higiene personal: els alumnes hauran d’assistir a classe nets i polits, ja
que una bona higiene corporal afavoreix la convivència i la integració de l’alumne a
l’aula.
4.2.2 Forma de vestir: els alumnes assistiran al Centre correctament vestits,
respectant l’ideari del Centre.
4.2.3 Alimentació: una alimentació bona i equilibrada repercuteix en un bon
rendiment escolar. És per això que els alumnes mantindran una actitud de respecte
envers els àpats, tant en l’esmorzar com durant el dinar. En el menjador es
respectaran els bons costums.
4.2.4 Es prohibeix el consum de begudes energètiques en el centre. En cas
que s'incompleixi la norma, es retirarà al moment la beguda i es notificarà la incidència
als responsables de l'alumne.
4.2.5 Els alumnes no podran introduir cap aliment al col·legi per als alumnes de
cursos inferiors que no poden sortir a les hores d’esbarjo. Tampoc podran realitzar
encàrrecs. Les situacions especials puntuals que es poguessin presentar seran
resoltes per l’equip tutorial. En qualsevol cas serà necessària l’autorització expressa
del tutor corresponent.

5.- ÚS D’INSTAL·LACIONS I ACCÉS ALS PROFESSORS
5.1 Tots els alumnes tenen dret a utilitzar totes les instal·lacions habilitades per
a usos lectius sempre que hi hagi algun responsable disponible del personal docent,
tret que situacions especials ho facin impossible, o com a conseqüència d’actituds
concretes poc escaients per part d’algun alumne/a.

5.2 Tot l’alumnat té dret a una atenció per part del professorat suficientment
personalitzada.

6.- SOBRE INFORMACIÓ I APLICACIÓ DE LA NORMATIVA
6.1 Els alumnes i llurs famílies tenen el dret a un tractament confidencial de les
dades que siguin comunicades al professorat durant el desenvolupament de les
tasques que li són encomanades.
6.2 Aquesta normativa específica serà d’aplicació durant el curs escolar 201314 condicionada a la normativa de règim intern de l’escola i a la normativa legal
existent.

