COL·LEGI SANTA TERESA DE JESÚS
VILANOVA I LA GELTRÚ
Centre privat concertat

NORMATIVA PER A UNA BONA CONVIVÈNCIA a l’ESO
ESO
RESPECTE
•
•
•
•
•

Heu de tractar amb respecte els professors .
Cal que us dirigiu amb educació a qualsevol persona que formi part de l´escola.
Tractareu amb respecte tots els companys, professors i personal de l´escola.
Tindreu cura del llenguatge i del comportament, dins i fora de l’aula.
S’abstindreu d’entrar a les zones reservades al personal del centre: sala de professors,
tutories, sala de fotocòpies, secretaria, direcció,...

La falta de respecte es considera una falta molt greu i, per tant, s’aplicarà la mesura
correctora corresponent (expulsió, treballs socials per a la comunitat,...) pel temps que es
cregui oportú.
PUNTUALITAT
•
•
•

Entrades, sortides, canvis de classe i patis.
Entrega de qualsevol permís que hagi de ser retornat amb la signatura dels pares.
Presentació dels deures i treballs.

A la tercera o quarta falta de puntualitat a l’entrada de l’escola (matí i/o tarda), tindreu un avís
oral i es comunicarà als pares. A la cinquena falta de puntualitat, s’aplicaran mesures
correctores: exempció de sortides,... Si es continua arribant tard, sereu expulsats pel període
d’un dia lectiu o, fins i tot, es podrà obrir un expedient disciplinari amb la corresponent sanció.
ASSISTÈNCIA A CLASSE
•
•
•
•

Si sabeu que no assistireu a l´escola amb antelació, és obligatori que aviseu el tutor amb
una notificació per escrit signada pels pares.
En cas de no poder assistir a classe i no haver avisat amb anterioritat, cal que els pares
truquin a l´escola.
En el cas que algun dia no pugueu realitzar natació o educació física, cal portar un
justificant signat pels pares. Si algú no pot fer natació o educació física al llarg del curs,
cal que porteu un certificat mèdic.
Si la falta d´ assistència coincideix amb algun examen, cal que parleu amb el professor
corresponent.

En cas de faltes no justificades, perdreu el dret a assistir a sortides i/o altres activitats que el
tutor/a consideri oportunes.
Per als alumnes de 3r i 4t d’ESO: Si no podeu realitzar les activitats que habitualment es porten
a terme a la classe d’ Educació Física, ho justificareu per escrit al tutor i us quedareu a casa,
amb la possibilitat de reincorporar-vos a la classe següent (4t ESO) o marxar a casa (3r ESO).

CANVIS DE CLASSE
•
•

No podeu sortir fora de la classe ni estar al passadís.
Els canvis de classe es faran una vegada hagi sonat el timbre. La classe no es donarà
per acabada fins que el professor ho indiqui.
En els desdoblaments, en les matèries optatives o quan el canvi de classe l´heu de fer
en un altre espai que no sigui l´aula, us haureu de desplaçar a l’aula corresponent,
després que hagi finalitzat la classe anterior.
Els canvis els heu d´efectuar al més ràpidament possible.
Cal que porteu tots els materials necessaris quan canvieu d’aula. No podreu sortir de
l´aula si us deixeu alguna cosa.

•
•
•

NETEJA I ORDRE
•
•
•
•
•
•
•

Heu de mantenir els espais nets i ordenats:classes, passadissos, laboratori, patis,
Aula de Tecnologia, Aula d´Informàtica, Biblioteca, escales, Sala d´actes,...
Mantenir nets els pupitres.
Respectar les instal·lacions, el material i mobiliari de l´escola.
En finalitzar la classe, apagueu el llum de les aules i dels espais comuns.
Tot allò que s’hagi perdut o fet malbé per ús indegut haurà de ser substituït o abonat
pels alumnes responsables o pel grup implicat.
En finalitzar la classe, heu de ser responsables de l´ordre i neteja del vostre lloc.
Respecte els papers, utilitzareu les capses per reciclar paper i aprofitareu els fulls
d’esborrany.

PATI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No podeu sortir al pati abans que soni el timbre.
No podeu sortir a la Rambla a l’hora del pati.
No es pot anar a la porteria sense permís.
Heu de ser puntuals a l´hora de pujar a la classe.
La neteja de pati la fareu per grups, que es responsabilitzaran que el pati quedi net.
Els grups de neteja de pati cal que realitzin la seva feina al més ràpidament possible.
Les pilotes les utilitzareu segons els criteris estipulats pels professors.
Les actituds poc adients a l´hora del pati seguiran el mateix procés que en els altres
casos.
Els alumnes de 3r i 4t anireu al lavabo cinc minuts abans de baixar al pati i d’11.30 a
12.30h. No utilitzareu els lavabos d´Educació Infantil.

LAVABOS
•
•
•
•

No podreu anar al lavabo ni de 8 a 9, ni després del pati (excepte 3r i 4t ESO) ni de
15 a 16h.(Només en cas d´urgència).
Només es podrà anar al lavabo d´un en un.
Haureu d´avisar el tutor o professor si trobeu algun desperfecte als lavabos.
Heu de tancar les portes dels lavabos.

MÒBILS
•
•
•

No podeu utilitzar els mòbils, Mp3 i similars en tot el dia i sota cap concepte. (Ni
tenir-lo sobre la taula).
Es requisaran tots els mòbils i aparells, sempre que es vegin. Es trucarà als pares
perquè vinguin a recollir-los.
En cas de gravació o foto, sense autorització d’un professor, es requisarà i es trucarà
als pares.

•
•

Cal respectar la privacitat dels alumnes, professors i altre personal del centre.
No podeu utilitzar el mòbil com a calculadora en cap cas.

TREBALLS
•
•
•

Cal que seguiu les pautes marcades per cada professor a l’hora de fer els treballs.
Cal que presenteu els treballs amb puntualitat.
No es podrà entregar els treballs fora de l’horari i l’espai determinat pel professorat,
ni tampoc li donareu a un altre professor. L’entregareu al professor corresponent el
proper dia en què teniu la matèria.

APROFITAMENT DE LES CLASSES
•
•
•

L’estudi constitueix un dret i un deure que teniu els alumnes i, per tant, comporta
l’aprofitament de les vostres aptituds personals i dels coneixements que
s’imparteixen amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana i acadèmica.
Cal aprofitar el temps de classe i seguir les indicacions del professor .
No es faran deures ni treballs d’altres matèries sense el permís del professor.

CONTROLS / EXÀMENS
•
•
•
•

En el cas que no pugueu realitzar algun examen, és obligatori que us poseu en
contacte amb el professor corresponent.
No podeu considerar acabat l´examen fins que tots els companys hagin entregat el
control al professor.
No podeu fer comentaris durant l´examen ni d´altres actituds que indueixin al
professor a pensar que s´està copiant.
Cal que porteu el material necessari per a la realització de l’examen.

SORTIDES / EXCURSIONS
•
•
•
•

Cal que sigueu puntuals en l’entrega d’autoritzacions de sortides.
En les excursions i sortides la normativa és la mateixa.
Heu de justificar obligatòriament la no assistència a les sortides o excursions, signat
pels pares.
En cas que tingueu alguna sanció o expedient obert, es reservarà el dret a
l’assistència a la sortida o activitat.

ALTRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No entrareu sols a la sala de professors ni a les tutories.
Quan feu classe, no podreu portar posades ni gorres ni viseres.
No podeu utilitzar el tippex líquid. En el cas de la cinta correctora, heu de fer un ús
responsable.
Heu de portar l´autorització per escrit del professor corresponent en el cas de fer
fotocòpies, trucades telefòniques o avisos.
Sempre que veieu algun desperfecte, avisareu el professor o tutor.
No es pot menjar a l´escola, excepte al pati i al menjador.
No podeu portar begudes de vidre ni llaunes.
No podeu menjar xiclets, ni llaminadures en general, ni a classe ni passadissos ni
escales. Seran requisades pel professor.
Els alumnes heu de vestir de manera apropiada.
Sou els únics responsables de les vostres pertinences i objectes de valor. El centre
no se’n fa responsable en cas de pèrdua o robatori.

•
•
•

No es pot fumar dins el recinte escolar, ni fora d’aquest, en horari lectiu.
El centre no administrarà cap tipus de medicament
Si preneu mal o us poseu malalts en horari escolar lectiu, es procedirà a avisar els
pares per tal que siguin ells qui us recullin i us portin al servei mèdic adient. En cas
d’urgència o gravetat, el centre sol·licitarà immediatament els serveis d’urgència
necessaris i personal del centre us acompanyarà al centre mèdic, i s’avisarà als
pares.

