NORMES DE CONVIVÈNCIA - EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1. ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT
●

S’ha de ser puntual a l’hora d’entrar i sortir de l’escola.

●

Si l’alumnat ha d’accedir a l’aula en un horari diferent de l’habitual, ha de fer-ho pel
vestíbul del centre i serà una persona del servei d’Administració qui l’acompanyi fins
a l’aula.

●

L’assistència a classe és obligatòria. Si per qualsevol motiu (malaltia o altre), l’alumne
no pot assistir-hi, cal que la família ho comuniqui amb la màxima antelació possible a
Secretaria o bé a la tutora.

●

Si les absències són previsibles, especialment si tenen una durada de més d’un dia, la
família haurà de comunicar-ho i consultar-ho abans amb el tutor, a fi de no interferir
en el procés educatiu i acadèmic.

2. ENTRADES I SORTIDES
●

Els alumnes han d’entrar amb mascareta al recinte escolar. Es recomana portar un
recipient adequat per guardar la mascareta, així com dues mascaretes de recanvi.

●

Les portes s’obriran a les 08.50h i a les 14.50h. No s’admetrà l’entrada de cap
acompanyant al recinte escolar amb excepció dels alumnes de cicle inicial que
podran ser acompanyats per un adult fins al punt de trobada.

●

L’entrada del matí serà esglaonada i ELS GERMANS PETITS HAURAN D’ENTRAR PER LA
PORTA DEL GERMÀ GRAN.

GRUP

●

PORTA D’ENTRADA MATÍ (08.50h)

1r i 2n de Primària

C/ Amàlia Soler

3r i 4t de Primària

Porta del menjador (entrada per C/ Moja)

5è i 6è de Primària

C/ Moja

A les 08.55h s’obriran les portes de l’edifici i els alumnes pujaran a les aules. Amb
excepció de 1r de Primària, que al llarg dels mesos de setembre i octubre serà recollit
per les mestres al punt de trobada. A partir del mes de novembre, pujaran sols a
l’aula.

●

En cas de pluja durant els mesos de setembre i octubre, l’alumnat de 1r pujarà
directament a les aules.
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●

A les 14.50h i a les sortides (12.55h i 16.55h) l’alumnat podrà accedir i/o sortir del
recinte pel C/ Amàlia Soler i C/ Moja. La porta del menjador romandrà tancada.

●

A les sortides, els alumnes de 1r a 6è podran ser recollits per un adult al punt de
trobada. Les portes s’obriran a les 12.55h i a les 16.55h.

●

Durant el 1r trimestre, les mestres acompanyaran l’alumnat de 1r al punt de trobada.
A partir del 2n trimestre, l’alumnat baixarà sol com la resta de companys de l’etapa
de Primària.

●

L’escola ofereix un servei d’acollida matinal gratuït per les famílies de l’Associació a
partir de ¾ de 8 i fins a ¾ de 9. Tots els alumnes d’acollida entren pel C/Amàlia Soler.
Els alumnes d’acollida poden entrar al recinte escolar amb una persona adulta que
els acompanyarà fins l’espai adjudicat.

GRUP
PRIMÀRIA

●

ESPAI
Robòtica 1 (Cicle Inicial)
Idiomes 3 (Cicle mitjà)
Patis i Tecnologia (Cicle Superior)

PERSONAL
Gisela
Clàudia
Ma Josep

Les pujades i baixades per l’escala es faran sense córrer, saltar o cridar, seguint la
direcció indicada.

●

El servei d’acollida de tarda és gratuït per les famílies de l’Associació i finalitza a les
18.30h. Per qüestions d’organització, només es podran acceptar els nens i nenes les
famílies dels quals ho hagin demanat preceptivament amb antelació. Preguem que
si una família té un imprevist de darrera hora truqui per telèfon a l’escola per poder
portar l’alumne al servei d’acollida. Aquest servei es realitza a la Biblioteca. Les
famílies hauran de recollir-los a la Biblioteca.

●

Es demanarà a les famílies que si per algun motiu, excepcionalment ha de recollir el
seu fill/a una persona NO habitual caldrà trucar a l’escola o avisar a la tutora a
través de l’agenda/Clickedu.

●

En cas que la persona que realitzi la recollida sigui un/a germà/na gran, la família
haurà d’omplir un document que hauran de sol·licitar a secretaria.

●

Els alumnes que no hagin estat recollits a l’hora indicada s’hauran de passar a recollir
per la Biblioteca a partir de les 17.30h.

3. A L’AULA
●

Els abrics, jaquetes, la bata, i tota la roba que es demana ha d’anar degudament
assenyalada amb el seu nom i cognom en una veta.

●

Els alumnes hauran de dur posat el xandall el dia que tinguin educació física. Després
de classe es podran canviar als vestidors. Els alumnes que es queden a dinar a
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l’escola i tinguin classe per la tarda podran venir vestits amb roba de carrer i posar-se
el xandall al vestidor de l’escola.
●

A classe s’ha d’aprofitar el temps i tenir una participació activa per afavorir un bon
clima de treball.

●

Les conductes incorrectes són falta greu, com a tal seran sancionades i poden incidir
en la nota de l’àrea corresponent. Cal evitar, doncs, tot el que distregui, molesti, etc.

●

Si no s’acaba la feina assignada en el temps previst, s’haurà de prendre a casa i
caldrà portar-la feta l’endemà. És possible que en alguna ocasió es faci quedar
l’alumne/a fora de l’horari lectiu per acabar tasques pendents, previ avís a la família.

●

Cal portar a terme amb responsabilitat les tasques que encomani el/la tutor/a, el
professorat o el personal no docent.

●

Els canvis de classe són estones per a preparar el material de la classe següent; no
són moments d’esbarjo. Per això, no es pot sortir de l’aula i en el moment que el
professorat hi entri l’alumnat haurà de seure al seu lloc de treball amb el material
preparat.

●

Està prohibit entrar joguines, cartes, peluixos... a l’aula. S’hauran de desar
degudament a la motxilla.

●

No és permès portar mòbils ni cap altre dispositiu que permeti gravacions i trucades
en tot el recinte escolar ni en les sortides que es fan fora de l’escola. Aquests
dispositius seran recollits per l’equip de l’escola en el cas de ser utilitzats en el recinte
escolar i estaran a disposició de les famílies a secretaria a partir de les 17h del
mateix dia.

●

S’haurà de tenir cura de l’aula i cada dia abans de marxar deixar-la neta i
endreçada. Així com netejar el seu espai de treball cada dia en acabar les classes.

●

Està prohibit menjar o repartir llaminadures en tot el recinte escolar, així com repartir
menjar cuinat a casa o de compra externa al centre. Si és necessari ho farà la
família a la sortida.

●

La bata és obligatòria fins a 4t de Primària. Cal portar-la en condicions i degudament
botonada.

●

A les hores de classe només es podrà anar al lavabo en cas de veritable necessitat.

●

Els tutors/es decidiran el nombre d’encarregats d’aula així com la seva funció. Es
fomentarà la responsabilitat de la realització de tasques.

●

L’alumnat de Primària triarà els seus/ves delegats/des d’aula, que hauran d’actuar
com a representants seus.
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●

Quant a les activitats que es duen a terme a través d’Internet, només es podrà
connectar a les adreces que indiqui el professorat. La utilització indeguda de
l’ordinador o qualsevol mitjà informàtic, pot suposar una falta greu.

4. FALTES
Estan prohibides totes les conductes que estableix l’article 38 del 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.
Faltes LLEUS

Faltes GREUS

● Barallar-se amb els companys sense mala
intenció

● Falta de respecte a qualsevol
membre
de
la
comunitat
educativa.

● Les faltes de puntualitat sense justificar, en
qualsevol hora lectiva .

●

Agressió física a qualsevol
membre
de
la
comunitat
educativa.

● Fer servir el mòbil o qualsevol altre dispositiu i/o
tenir-los a la vista en qualsevol hora lectiva.

●

Comportament inadequat a
l’aula: copiar en exercicis i
exàmens, destorbar el treball dels
companys/es i no afavorir el bon
clima de treball.

● Menjar llaminadures / xiclets repetidament

● Ús inadequat del material i dels
espais (estar en espais sense
permís del professorat)

● Absentar-se de l’aula sense permís

● Ser expulsat de classe.

● Dir mentides i/o enganyar el personal docent i
no docent.

Faltes MOLT GREUS
●
●
●

Actituds susceptibles de considerar-se assetjament (bromes humiliants, sostracció
d’objectes, incitar un grup contra un alumne…).
Actituds poc tolerants per motius de religió, cultura, sexe i/o procedència.
Reiteració de faltes considerades greus.
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5. SANCIONS
LLEUS
●

GREUS

Una falta lleu comportarà una
amonestació oral a l’alumnat per part
del professorat. En cas de reincidir els
tutors/es avisaran telefònicament a les
famílies.

●

Una falta greu comportarà una
incidència i s’aplicarà el protocol
establert.

● Tres faltes lleus es consideraran una falta
greu i comportaran una incidència amb
convocatòria urgent a la família amb
el/la tutor/a i un treball de reflexió que
haurà de presentar al professorat i al/la
tutor/a corresponent.
CASOS ESPECIALS
● En els casos que convingui intervindrà el Consell de Convivència* per tal de resoldre
els possibles conflictes.

* El Consell de Convivència està format per:
-

Direcció

-

Sots Direcció

-

Coordinació de l’etapa

-

Tutor/a de l’alumne o alumnes implicats

