NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA
El fet que els alumnes configurin la comunitat educativa, coneguin i
respectin les normes de convivència que el Centre estableix és fonamental
per al bon funcionament del mateix.
És important que aquesta normativa es valori no com a disciplina imposada
sinó com a contribució personal de cada membre al desenvolupament de
l’ordre i el civisme, els quals faciliten una correcta educació per als alumnes.

Assistència a classe

L’assistència

a classe és obligatòria incloent-hi els dies que hi hagi
activitats extraordinàries. Les absències hauran de ser justificades. Si
l’alumne
ha de sortir de classe abans de l’hora establerta haurà de portar

amb antelació la justificació al full corresponent de l’agenda, signat pel
pare o la mare, o bé hauran de venir a buscar l’alumne/a personalment a
l’escola.

Puntualitat

 Les hores d’entrada a l’escola són cinc minuts abans de l’hora fixada per a
l’inici de les classes a cada cicle educatiu.

És important que els alumnes estiguin aquest temps a l’aula abans de l’inici
de la classe a fi d’organitzar prèviament la tasca a dur a terme. Els alumnes
que arribin tard hauran de justificar el fet.

 S’ha de ser puntual a la classe després de l’hora del pati.
 A l’hora de la sortida no entretenir-se als passadissos,
altra dependència del centre.

al pati ni a cap

Comportament

Cal que els alumnes mantinguin una actitud positiva d’atenció i treball en

totes les activitats escolars dins i fora l’aula. Cal que compleixin en la
realització de les diferents tasques que els siguin encomanades pels
mestres. S’ha de portar sempre el material escolar necessari, sense
descuidar-te res, a fi de poder treballar correctament.

 Els

alumnes han de respectar i utilitzar correctament tots els bens
immobles i les instal·lacions del centre. Han de mantenir l’ordre del material
personal de les diferents classes que utilitzin. La classe es mantindrà neta,
no es guixaran les parets ni les taules , es respectarà el mobiliari i es tindrà
el pupitre en ordre. En cas de produir-se desperfectes per imprudències o
negligència hauran d’abonar-se les despeses.

 Els alumnes resoldran les diferències que puguin sorgir entre companys,
utilitzant el diàleg i el raonament lògic, mai la violència. El tracte amb el
companys ha de ser natural sense violència física ni psicològica, mofes ni
crits. Es dirigiran a tot el personal docent i no docent del Centre de manera
correcta i respectuosa. Acceptaran complir tota la normativa de Règim
Intern que ha establert el Centre.

 Dins

l’escola no es menjaran xiclets ni llaminadures. Si s’ha de menjar
quelcom a l’escola , es farà sempre a pati i es llençaran les deixalles a la
paperera.

Fent referència a la indumentària, els alumnes han d’assistir a les classes

vestits amb netedat, correcció i discreció. L’escola no pot admetre els
extremismes encara que aquests siguin imposats per la moda.

RÈGIM DISCIPLINARI
DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i
regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de
Catalunya. (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006)
Per aconseguir un bon funcionament tant a la classe com a l’escola,
s’estableixen unes normes disciplinàries , les quals estan explicitades en
el reglament de Règim Interior: són comuns a la immensa majoria de
centres docents i obliguen a tot l’alumnat del centre.

