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NORMATIVA EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, 
SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
1. L’activitat docent a l’Educació Infantil i Primària comença a les 9h del matí i a les 15h. 
 A l’Educació Secundària comença a les 8:30h del matí i a les 15h. Els divendres el alumnes de 

segon cicle de ESO (3r i 4t) fan el mateix horari que els alumnes de batxillerat. A Batxillerat co-
mença a les 8:30h del matí i l’horari és intensiu fins les 15h. Cal arribar puntualment a les classes.

2. Els retards i les absències s’han de justificar en l’agenda al tutor/a.
3. Si un alumne ha d’absentar-se de l’escola ha de comunicar-ho al seu tutor mitjançant l’agenda.
4. Encara que sigui per motius justificats, es demana que truqueu al col·legi (93-757-84-89) de 

bon matí comunicant l’absència, ja que així afavoriu el  control de les possibles irregularitats 
en les assistències dels vostres fills. Això no vol dir que no s’hagi de justificar, amb posterioritat, 
l’absència o retard. A la Secundària rebreu un missatge de mòbil comunicant-vos l’absència del 
vostre/a fill/a. 

5. No es passaran missatges telefònics (llevat d’incidències familiars greus) ni es faran arribar en-
trepans o material a l’alumnat dintre de l’horari escolar. 

6. L’AGENDA ESCOLAR és un bon mitjà per organitzar-se la feina i és el vehicle normal de comuni-
cació família-col·legi. És indispensable portar-la sempre a l’escola i conservar-la en bon estat. No 
és per dibuixar-hi ni escriure-hi missatges als companys.

7. És indispensable portar el material necessari a classe per desenvolupar les activitats d’aprenen-
tatge corresponents.

8. No s’han de portar coses de valor a l’escola. Si es troba a faltar algun material escolar de l’aula 
s’ha de notificar de seguida al tutor/a. L’escola no se’n pot responsabilitzar.

8a. Els alumnes de Primària no poden portar telèfons i dispositius mòbils a l’escola. Si se’n veu algun, 
serà retirat pel personal i els pares hauran de passar per recepció a recuperar-lo. La cura i custò-
dia d’aquests aparells, així com de tots els objectes de valor,  queda en mans de l’alumne que els 
porti: l’escola no se’n pot responsabilitzar.

8b. Els telèfons mòbils i els reproductors de música dels alumnes de l’ESO no poden estar connectats 
en hores de classe, excepte si el professorat ho demana. Si se’n troba un d’engegat en hores 
lectives, serà retirat pel professor corresponent i no es retornarà a l’alumne fins el final del dia o 
l’endemà, en cas d’alumnes reincidents.  La cura i custòdia d’aquests aparells queda en mans de 
l’alumne que els porti: l’escola no se’n pot responsabilitzar.

9. Els informes de qualificacions es lliuraran a l’alumnat, als pares o tutors dins les dates indicades.
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10. Les queixes o suggeriments que un alumne pugui tenir, les ha de fer arribar al seu tutor/a com 
més aviat millor. Ell o ella l’ajudarà o l’adreçarà a la persona que pugui fer-ho.

11. Cada tutor/a tindrà com a mínim una entrevista al llarg del curs amb cada família. L’hora i el 
dia se us farà arribar a través de l’agenda. També vosaltres podeu  demanar-la sempre que ho 
considereu necessari, fent ús de l’agenda.

12. Sempre que tingueu algun dubte o problema, en primer lloc, consulteu-lo amb el tutor/a del 
vostre fill/a. Ell o ella us ajudarà o us adreçarà a la persona que pugui fer-ho.

13. És important que tingueu present que les sortides pedagògiques i les festes escolars formen part 
també del conjunt d’activitats dels vostres fills i filles, per la qual cosa, si no hi ha una causa 
justificada, són dies en què és obligatòria la participació en l’activitat programada. 

14. És important que el tutor/a tingui l’autorització de la sortida, degudament omplerta i  signada  
per la mare, pare o tutor legal, dos dies abans de la sortida.

15. Si el dia de la sortida el tutor/a no té l’autorització signada, l’alumne no podrà anar-hi. Sempre 
que rebeu una comunicació del tutor/a que s’hagi de signar, torneu-la com més aviat millor.

16. És obligatori l’ús de la bata des de P3 fins a 3r de Primària.
17. L’alumnat d’Educació Infantil i Educació Primària haurà de dur obligatòriament  el xandall els 

dies de sortida, exceptuant les de teatre o audicions musicals.
18. A l’hora d’Educació física és obligatori l’ús del xandall. 
19. Els alumnes de Cicle Inicial hauran de dur una samarreta, una pinta i una tovallola petita per 

canviar-se després de la classe d’Educació física.
20. El alumnes del Cicle Mitjà en amunt hauran de portar les coses necessàries per dutxar-se després 

de la classe d’Educació física.
21. Les bates, xandalls i altres peces de roba de l’alumnat d’Educació Infantil i Educació Primària han 

d’estar marcades amb el nom de l’alumne.
22. La indumentària dels vostres fills i filles ha de ser l’adient per a cada lloc i situació. La direcció del 

centre podrà requerir a un alumne el canvi d’indumentària quan, al seu parer, no sigui adequat.
23. Recordeu que no es poden portar llaminadures a l’escola ni a les sortides, ni regalar-ne pels aniversaris.
24. Dins el centre no es poden repartir targetes d’invitació a festes.
25. La normativa de la Generalitat és molt clara: als centres educatius no s’hi pot fumar. A la nostra 

escola, per tant, cap alumne no pot fumar enlloc ni en cap moment del dia.
26. Cal evitar els aliments poc saludables. Fora bo que l’alumnat portés entrepans o fruita per esmorzar.
27. Seria convenient que l’alumnat d’ESO  mengés alguna cosa abans de sortir de casa, especialment 

els dies que hi ha Educació física abans del pati. Així evitarem marejos i altres problemes.
28. Si un nen d’Educació Infantil, Primària, Educació Secundària o Batxillerat es queda esporàdica-

ment a menjador haurà de comprar el tiquet a la porteria de l’escola  el dia anterior o el mateix 
dia abans de les 9 del matí.

29. L’alumne que es queda a dinar al menjador de l’escola haurà de romandre a l’escola fins que 
comencin les classes de la tarda sense sortir fora per cap motiu.

30. Recordeu que qualsevol canvi de domicili, telèfon o altres dades s’ha de comunicar a secretaria 
com més aviat millor.

31. Us recordem que cal que llegiu i tingueu sempre present l’apartat de drets i deures dels alumnes 
que hi ha a l’agenda.

32. El fet de no seguir aquestes normes suposarà l’aplicació de les mesures corresponents.


