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1 ENTRADA I SORTIDA DEL CENTRE 

L’ entrada i la sortida del centre per tots els alumnes és per l’Avinguda Pearson nº 9.º 

1.1 HORARI D’ENTRADA 

Les classes de Batxillerat comencen a les 8h. Els alumnes poden entrar al centre a partir de les 7:45h.  

Les classes comencen a les 8:30h del matí. De 8h a 8:20h els estudiants romandran al pati fins a 
l’hora d’accés a les aules. 

Els alumnes que entrin més tard dels cinc minuts de marge d’inici de les classes es dirigirán a la 
biblioteca del centre quedant-s’hi. 

A les 8:05h (Batxillerat) i 8:35h (ESO) els delegats portaran el full d’ assistència signat pel professor 
a la biblioteca. Si és necessari s’informarà a la família.  

1.2 HORARI DE SORTIDA 

16.30h pels alumnes d’ESO. 

14:30h pels alumnes de Batxillerat (excepte les tardes que tinguin classe). 

Qualsevol alumne que hagi de sortir del centre durant l’horari escolar, haurà d’ensenyar una 
autorització al tutor o cap d’estudis (veure apartat 3.II). 

 

2 COMPORTAMENT DE L’ ALUMNE 

 

I. En cas que el comportament d’algun alumne dins de l’aula impedeixi el normal 
desenvolupament i no respongui positivament als advertiments del professor, aquest 
alumne serà separat de la resta del grup. El professor comunicarà l’incident tan bon pugui 
al tutor de l’alumne. Aquest, mentrestant, haurà d’anar al despatx del cap d’estudis amb el 
material necessari per a treballar.  
 

II. La falta de respecte d’un alumne envers qualsevol persona de la comunitat educativa 
(professors, personal no docent o alumnes) serà considerada com una falta greu. Més enllà 
de les mesures disciplinàries que s’acordin prendre, l’alumne haurà de demanar disculpes 
a la persona ofesa. 
 

III. L’acumulació de tres faltes greus de la naturalesa que sigui, es considerarà com una falta 
molt greu. Es portarà el cas al Consell Escolar, amb tot el seguit de mesures que això pot 
arribar a implicar, inclosa l’expulsió temporal del centre o fins i tot la definitiva. La presa 
d’aquestes mesures disciplinàries, de caràcter extraordinari, seran perfectament 
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compatibles amb l’aplicació d’altres mesures correctores que el col·legi consideri que poden 
ajudar l’alumne a prendre consciència de la seva situació. 

 

3 FALTES DE PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA  

I. Si un alumne no pot assistir a classe, els pares han de notificar-ho prèviament per escrit al 
col·legi o el mateix dia per les altres vies de comunicació (tel. 93 203 04 08). Si la família 
no informa de l’absència d’un alumne, el col·legi considerarà que aquesta es produeix sense 
el seu coneixement. 
 

II. En el cas que l’alumne hagi de sortir del col·legi, serà necessari que porti una autorització 
signada pels pares. L’haurà d’ensenyar al tutor o al cap d’estudis i lliurar-la a Porteria abans 
de sortir del centre.  
 

III. La manca de puntualitat d’un alumne es considerarà una falta de disciplina lleu si no ve 
acompanyada de la corresponent justificació.  
 

IV.  En cas de reiteració de dites faltes la família serà informada per escrit mitjançant un avís   
disciplinari que haurà de ser signat i retornat al col·legi. En cas de no haver modificació en 
la conducta, aleshores la falta es considerarà de caràcter acadèmic i tindrà conseqüències 
en l’avaluació (veure apartat 3.2 del document d’Informació Acadèmica). 
 

V. L’absència no justificada d’un alumne serà considerada una falta greu, i implicarà la presa 
de mesures disciplinàries severes per tal que no es torni a repetir. 

4 CORRECCIÓ EN EL VESTIR 

I. La condició del col·legi com a àmbit de treball i de millorament personal té com a 
conseqüència natural que la manera de vestir sigui senzilla, correcta i discreta. La roba, el 
pentinat i els complements han de ser adequats a la dignitat i a l’àmbit acadèmic.  
 

II. L’uniforme del col·legi és obligatori per a tots els alumnes de l’ESO. Els alumnes han de 
ser curosos en l’adequació de les peces de roba i especialment en la mida correcta de la 
faldilla. 
 

III. L’ús de pírcings, tatuatges, pentinats poc apropiats i tenyits estridents no està permès. Pel 
que fa als nois no es permès l’ús d’arracades.  
 

IV. En cas d’incompliment dels punts anteriors, prèvia comunicació amb la família, haurà de 
tornar a casa per adequar la seva forma de vestir a la pròpia de l’àmbit escolar. En cas de 
no poder-ho notificar a la família immediatament, l’alumne serà separat de la resta dels 
seus companys fins que pugui anar a casa a mudar-se. 
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V. És necessari l’ús de l’uniforme d’Educació Física en les hores d’aquesta matèria. Les 
activitats realitzades dins els laboratoris requereixen l’ús de bata o roba de protecció adient. 
 

VI. La normativa relativa a les formes del vestir és de compliment en qualsevol acte acadèmic 
(inclosos aquells que es realitzin fora del recinte/horari escolar) així com en els actes no 
acadèmics que es realitzin dins el recinte escolar. 

5 RESPECTE I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS I 
DISPOSITIUS ELECTRÒNICS 

I. L’alumne utilitzarà tot el material escolar només per a la finalitat que aquest té. Quan un 
alumne utilitzi incorrectament l’agenda escolar, els quaderns, els llibres de text, el carpesà 
o les llibretes, el professor de la matèria podrà retenir aquest material. Aquesta norma 
implica, si s’escau, la compra de material escolar nou. 
 

II. El deteriorament irresponsable de les dependències i objectes escolars així com de les 
pertinences dels altres membres de la comunitat educativa, serà mereixedor d’una mesura 
correctiva per part de la direcció del centre i pot arribar a considerar-se falta greu. 
 

III. Tot el recinte escolar és un espai lliure de telèfons mòbils. En aquest sentit, i per tot 
l’alumnat d’ESO no es podrà utilizar el mòbil dins del col· legi  durant la jornada escolar 
ni un cop finalitzada aquesta. Aquesta mesura preten fomentar les relacions personals i la 
convivencia entre els alumnes.  En cas contrari, es retindran durant una setmana o fins que 
el pare o el tutor el reculli personalment a la Secretaria del centre, abans de les 17h. Els 
alumnes de Batxillerat podran utilitzar únicament el mòbil durant els temps de descans, 
fora del centre escolar. 
 

IV. En el col·legi no es permeten ni les vendes ni els intercanvis. L’alumne ha de portar al 
centre només el necessari per al seu treball. No ha de dur objectes de valor i ha d’usar 
l’armariet que té a la seva disposició. El Centre no es responsabilitza dels objectes personals 
de l’alumne.  
 

V. No es permet menjar fora del temps i llocs habilitats. 
 

VI. Pel que fa al tabac, en compliment de la normativa general al respecte, no és permès fumar 
dins les dependències escolars ni en cap acte acadèmic, inclosos aquells que es realitzin fora 
de l’horari i de les dependències escolars. 
 

VII. L’acció educativa de l’escola no es limita al recinte escolar sinó que abasta la relació entre 
tots  els membres de la comunitat educativa i aquestes normes són exigibles també, fora 
dels límits del centre. 
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6 BIBLIOTECA 

L’ horari és de dilluns a divendres des de les 8h fins les 19h.  

És un lloc per treballar i estudiar en silenci.   

Si algun alumne vol consultar un llibre, caldrà que el demani al professor que estigui a la biblioteca; 
després li retornarà. Si vol accedir a l’ús de l’ordinador per a la realització d’activitats acadèmiques 
caldrà demanar permís al professor. Haurà d’utilitzar el seu nom d’usuari i contrasenya, sol·licitant-
lo amb antelació a la Secretaria del centre. 

7 FOTOCÒPIES 

L’autoservei de fotocòpies per als alumnes està situat a la Biblioteca. Funciona amb targetes que es 
poden obtenir a Secretaria, recarregant el saldo quan sigui necessari. 

8 CAFETERIA I MENJADOR 

La Cafeteria la poden utilitzar els alumnes de 2n cicle d’ ESO i Batxillerat, durant els descansos.  

Al menjador, en principi, tothom menja de tot. L’única raó que pot variar aquesta norma és una 
consideració mèdica. Els alumnes que tinguin qualsevol tipus d'al·lèrgia a determinats aliments, 
hauran de portar el corresponent certificat mèdic al començar el curs. Quan hagin de menjar menú 
de règim ho poden consignar a través de l'agenda o a Secretaria 


