
 
 
 

NORMATIVA ELEMENTAL DE FUNCIONAMENT      
 
 
L’escola és un lloc d’estudi i de treball, i per tal de facilitar un ambient que ho 
faci possible, cal respectar les següents normes: 
 
1.- Puntualitat, absències i retards: 
 
Tots els alumnes han d’arribar a l’aula a l’hora que estableix el seu horari.  
És obligació de les famílies avisar a l’escola si el seu fill/a arriba notablement 
tard o si no vindrà a l’escola per alguna raó. 
 
2 .-Absències i retards: 
 
L’acumulació d’absències i retards sense justificació podrà comportar la sanció 
de treballs socials al col·legi o la privació de participar en activitats no lectives 
(sortides, etc).  
 
3.- Canvis de classe: 
 
Quan els alumnes hagin de canviar d’aula, cal que ho facin amb ordre. Els 
passadissos no són llocs per córrer ni jugar.  
 
4.- Sortides de l’aula: 
 
Durant els canvis de professor, tots els alumnes han de romandre a l’aula. Si 
algun alumne ha de sortir per un motiu especial, ho ha de demanar al professor 
que entri. A les aules s’ha de mantenir l’ordre i la netedat pròpies d’un lloc 
d’estudi i treball. 
 
5.- Patis: 
 
No es pot estar dins de l’aula durant el temps de pati o de descans del migdia. 
 
6.-Deures: 
 
La falta de deures reiterada comportarà recuperar la feina no feta, amb avís als 
pares. 
 
7.- Normes de presentació dels treballs: 
 
Els treballs s’han de presentar dins el termini pactat amb els professors i han 
de seguir-ne les pautes establertes. No es recolliran treballs fora de termini. 
 
 
 



 
7.-Expulsions: 
 
Les expulsions de classe reiterades i les faltes de respecte constituiran una 
falta greu disciplinar, i es castigaran progressivament amb una expulsió puntual 
de l’escola, amb expulsió de 3 dies, de 15 dies i de tres mesos (en aquest cas 
amb la conseqüent obertura d’un expedient disciplinar).  
 
8.-Vestimenta: 
 
Sent l’escola un lloc de treball i estudi, cal venir-hi vestit adequadament. En cas 
contrari, si es considera necessari, l’alumne/a tornarà a casa a canviar-se.  
 
9.- Guixeta: 
 
Les claus de les guixetes es lliuraran als alumnes sota una fiança de 5 € que es 
retornarà a final de curs, si la guixeta està en bon estat.  
 
10.- Mòbils:  
 
No es pot tenir el mòbil encès durant la jornada laboral. Cal guardar-lo a la 
guixeta o a la motxilla. Si s’utilitza, es requisarà el primer cop, una setmana; el 
segon cop, un mes; i el tercer, tot el curs. 
 
Per a les sortides escolars, tampoc es pot portar. Ara bé, si hi ha alguna sortida 
que ho requereixi, s’avisarà amb antel·lació. 
 
11.- Sancions: 
 
Els alumnes que per alguna raó incompleixin aquesta normativa i siguin 
sancionats, hauran de recuperar la falta que se’ls indiqui. Els tutors ho 
comunicaran als pares.  
 
Pel que fa a d’altres sancions de caràcter més greu, l’escola es regirà per la 
normativa de drets i deures dels alumnes. (Normes d’organització i 
funcionament del centre). 
 


