
 
 

NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT PER AL BON 
FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA 

 
Alumnat i familiars del nostre centre, per tal de seguir un bon funcionament a l’escola, 

us demanem la vostra col·laboració tenint en compte aquestes normes. El Reglament 

de Règim Intern del centre recull aquest conjunt de normes que aquí us presentem per 

poder aconseguir entre tots i totes un bon funcionament.  

 

La convivència entre totes les persones que formem part de l’escola s’ha de basar en: 

- El respecte mutu entre alumnat, professorat i personal no docent. 

- El respecte al material i a l’espai que ens envolta. 

Conviure en un centre escolar implica, sobretot, respectar els altres.  

 

1. Tractareu a tothom amb respecte i col·laborareu junts per crear un bon clima de 

convivència.  

2. Les faltes de respecte o desobediència reiterades a professors/es, els 

maltractaments a companys/es i els desperfectes intencionats en el material 

escolar, d’aula, sales d’ús comú, mobiliari, instal·lacions... seran considerades faltes 

greus.  

 

ENTRADES, SORTIDES I CANVIS D’AULA 

3. Cal arribar a l’escola amb puntualitat, l’hora d’entrada és a les 8:55 h i les 14:55h. 

Arribar tard suposarà una nota a l’agenda. Cal justificar les absències, com a molt tard, 

el dia següent d’haver tornat a l’escola. Cada grup tindreu una llista de retards i faltes 

d’assistència. Els pares, mares o tutors hauran de comunicar les faltes d’assistència, 

puntualitat o marxar abans al tutor/a de la classe mitjançant l’agenda o el correu 

electrònic. En el cas d’ ESO, l’alumnat que acumuli tres faltes d'assistència o retards 

sense justificació dels pares, serà inclòs en el llistat d'absentisme i subjecte a 

seguiment per part de la Comissió de Convivència.  

4. Es mantindrà l'ordre i el silenci durant les entrades i sortides. En cap moment no es 

pot córrer pel passadís ni fer cap mena de soroll que destorbi la feina de les altres 

classes. Cal pujar i baixar les escales correctament i en ordre.  

 



 
 

5. Cal anar al lavabo abans d’entrar a classe o a l’hora del pati. Les noies d’ESO aniran 

al lavabo del pis superior, situat al costat del lavabo del professorat i tindran una 

paperera específica per llençar les compreses o els tampons. Recordeu que no es 

poden llençar pel WC perquè s’embossa. 

6. No es pot sortir de l’escola en horari escolar si no hi ha una justificació per escrit dels 

pares a l’agenda. 

7. Abans de marxar, a les 13h i a les 17h, tancareu finestres i portes. També, abans de 

marxar, les aules han de quedar netes i endreçades. 

8. No es permet entrar a les classes fora de l’horari escolar. Heu de ser responsables i 

agafar totes les coses necessàries per treballar a casa abans de plegar.  

9.L’alumnat no podrà sortir del Centre durant la jornada escolar sense permís del/de la 

pare/mare o tutor/a.  

 

 A  L’AULA 

10. Una vegada a l’aula, cal preparar el material de l’assignatura que toqui i llegir o 

repassar en silenci mentre el professor espera. 

11.  A l’aula sempre ens dirigirem als companys/es en veu baixa.  

12. Cal aixecar la mà per demanar la paraula i ser pacients amb el torn d’espera. 

13. L’alumnat haurà de portar el material de treball necessari per al bon funcionament 

de les classes (llibres, quaderns, apunts o fotocòpies de l’ assignatura, estris 

d'escriptura, estris de dibuix...). L’alumnat que no pugui seguir el treball de la classe 

amb normalitat per falta de material se li podrà posar una altra feina extra que el  

professorat consideri adequada.  La incidència en aquest tipus d'oblit serà comunicada 

a la família.  

14. Fareu els treballs i els deures encomanats pels professors/es i sereu puntuals en 

les entregues, seguint les normes de presentació establertes.  

15. Mantindreu els llibres i les llibretes en bones condicions, netes i sense guixades. En 

cas de fer un mal ús, el material serà retirat i comportarà l’obligació d’adquirir-ne un 

altre nou.  

16. La segona vegada que no es lliurin els deures o que l’alumne/a no porti el llibre de 

text, es posarà una nota a l’agenda que els pares hauran de signar.  



 
 

17. L’Agenda Escolar s’ha de portar obligatòriament matí i tarda a l’escola i ha d’estar a 

disposició de tot el professorat que la demani. Haurà de portar el nom i el curs a la 

portada amb un etiqueta. L’Agenda Escolar és un instrument de comunicació entre 

l’escola i les famílies, així com per anotar els deures i els treballs que es realitzen al 

llarg del curs. Totes aquelles agendes que estiguin en mal estat, guixades... seran 

retirades i comportarà l’obligació d’adquirir-ne una altra de nova a Secretaria. El fet de 

no portar l’Agenda Escolar reiteradament es comunicarà a les famílies. Convé que els 

pares revisin periòdicament les agendes.  

18. Les notes dels exàmens hauran d’anar apuntades a l’agenda a l’apartat de 

Resultats d’Avaluació i es portaran signades o per la mare, o bé pel pare o pel tutor/a 

a la columna d’Observacions. 

19. L’alumne no pot jugar a pilota dins la classe, ni agafar-ne de cap aula que no sigui 

la pròpia. 

20. Es tindrà cura del material individual i comú, com també de les instal·lacions del  

centre. 

21. Procurareu no deixar res fora dels calaixos dels pupitres. Les taules quedaran 

ordenades i les cadires al seu lloc.  Mantindreu les taules, parets, cadires i mobles en 

bon estat. Els desperfectes que es facin al mobiliari i a les diferents dependències es 

comunicaran als pares i comportaran la reparació o el pagament de tot allò malmès. 

22. Les classes i tots els espais de l’escola es mantindran nets. Cada classe ha de tenir 

dos encarregats que s’ocuparan de la netedat de l’aula. 

23. Cal utilitzar les papereres i reciclar correctament. L’esmorzar es menjarà al pati i no 

a l’aula, excepte a Educació Infantil i els dies de pluja. Només es podrà beure aigua en 

el cas de que l’alumnat porti una ampolla reutilitzable i tingui el permís del professorat.  

24. Està prohibit mastegar xiclet, menjar llaminadures i pipes.  

25. En el cas d’ Infantil i Primària, es portarà la bata de l’escola sempre a partir del dia 

que informi el/la tutor/a. La bata haurà d’estar marcada amb el nom del/ de la nen/a.  

26. A l’Àrea de Psicomotricitat i d’Educació Física portareu obligatòriament l’equipació 

els dies que correspon. Si hi ha algun impediment, portareu una justificació escrita a 

l’agenda. L’uniforme d’Educació Física consta de: xandall, pantaló d’esport, samarreta, 

mitjons blancs i sabatilles de sola gruixuda. (Per a l’adquisició de l’uniforme, informeu- 



 
vos a Secretaria). En cas de no portar dita equipació, sense justificació, l’alumne no 

realitzarà la classe amb la consegüent repercussió a la nota.  

27. Cal que l’alumnat porti una ampolla d’aigua petita reutilitzable o cantimplora a la 

motxilla sempre.  

 

EN ELS CANVIS DE CLASSE 

28. Procurareu anar pels passadissos, pujar i baixar les escales en ordre i silenci 

respectant el treball de les altres aules. Deixareu passar a les persones grans i les 

files dels cursos més petits.  

29. En els canvis de classe no es pot sortir de l’aula i, si s’ha d’anar al lavabo (només 

en casos extrems), sempre donarà permís el professor que entri a classe. 

30.  L’alumnat no podrà sortir del Centre durant la jornada escolar sense permís del/ de 

la pare/mare o tutor/a.  

 

A LES HORES D’ESBARJO 

31. Per als canvis durant les classes o per baixar al pati cal esperar-se dins de l’aula 

fins que el/la professor/a en qüestió doni permís per baixar. A l’hora del pati en el 

moment que soni el timbre, que indica la finalització del pati, es faran les files 

corresponents, es guardaran les pilotes i es pujarà ordenadament a les aules; en 

cas contrari es prendran les pilotes durant uns dies. 

32. Es recomana, per tenir una vida saludable, portar per esmorzar un entrepà o una 

peça de fruita, evitant el màxim possible la pastisseria industrial.  

33. El dimarts portarem per esmorzar fruita.  

34. Utilitzareu recipients reutilitzables per portar l’esmorzar com: carmanyola, bosses de 

tela... marcats amb el nom. Queda prohibit el paper d’alumini.  

35. No es pot quedar ningú sol/a a la classe durant l’esbarjo. Tampoc es podrà entrar i 

sortir de l’aula sense permís.  

36.  Recordeu, està prohibit jugar a les arcades. Eviteu fer soroll i donar cops a les 

portes d’Infantil.  

37. No es pot jugar a pilota a les classes ni agafar-ne de cap aula que no sigui la pròpia.  

38. Cal mantenir el pati net, utilitzeu les papereres i recicleu correctament. 



 
39. Cada classe ha de tenir dos encarregats que s’ocuparan de la netedat del pati un 

cop finalitzat. 

40. Un cop finalitzat el pati i abans d’anar a classe, mantindreu l’ordre fent una fila i 

anireu a classe en silenci. 

41. En començar el trimestre cada curs tindrà dues pilotes. Per tant, eviteu penjar-les i 

recordeu que no podeu anar a cap classe que no sigui la vostra a demanar o a agafar 

pilotes. 

42. Durant les estones d'esbarjo no es podrà fer ús d'objectes, estris o qualsevol tipus 

de material que suposi perill per a la resta dels companys de joc. Igualment queden 

prohibits els jocs agressius, discriminatoris o que representin una falta de respecte 

envers els companys quan els professors així ho considerin. 

43. El dimecres és el dia sense pilota. Els nens i les nenes que vulguin podran portar 

una joguina o joc. Com per exemple les gomes, la corda, jocs de taula, io-io...    Queda 

prohibit: bicicletes, tricicles, patinets, caniques, jocs i joguines bèl·liques... En el cas 

d’Infantil, portaran el joc i/o joguina el divendres.  

 

SORTIDES DIDÀCTIQUES 

44. És obligatori haver portat l’autorització general de sortides per a tot el curs signada 

pels pares i la de cada sortida en concret. 

45. L’ incompliment de les tasques encomanades, les actituds negatives notificades a 

l’agenda o als fulls d’incidència i les faltes no justificades poden fer que es prohibeixi 

assistir a les sortides lúdiques programades fora de l’escola. 

 

NORMES PER L’ÚS DE L’AULA D’INFORMÀTICA 

46. La responsabilitat de l’estat dels pupitres i dels equips informàtics recaurà sobre 

l’alumnat que els utilitzin. 

47. L’alumnat no ha de quedar-se sol/a a l’aula. 

48. A l’acabar la classe, l’alumnat ha de sortir de l’aula i el professorat haurà de tancar 

amb clau. 

49. Cada alumne/a tindrà un lloc fix a l’aula, segons les plantilles establertes amb el/la 

professor/a responsable.  



 
50. Cada alumne/a realitzarà un reconeixement visual de l’ordinador i de la seva taula. 

Si mentre fa la revisió observa alguna anomalia ho haurà de comunicar immediatament 

als responsables de l’aula. 

51. Està prohibida la manipulació de l’equip informàtic sense l’autorització del/la 

professor/a responsable. No es permet la navegació lliure per Internet. 

52. Només es podrà guardar la informació en un suport personal. 

53. Està prohibit instal·lar qualsevol tipus de programa. 

 

ALTRES 

54. S’ha de mantenir l’ambient d’ordre i silenci per afavorir el treball d’un mateix i dels 

companys/es.  

55. Quan entreu a qualsevol aula, despatx, claustre..., abans trucareu a la porta, 

saludareu i us adreçareu al professor/a. Està prohibit entrar a qualsevol aula, despatx, 

claustre... sense permís. 

56. En cas de pediculosi (infestació de polls i llémenes)  us demanem que ho 

comuniqueu a l’escola i que l’alumne/a resti a casa 24 hores seguint el tractament fins a 

solucionar el problema. 

57. En cas de que el nen/a necessiti prendre algun medicament, la família haurà de 

demanar a Secretaria l’autorització. Aquest document anirà adjuntat a la recepta 

mèdica i el medicament que es lliurarà al tutor/a. 

58. Tant familiars com alumnat cal que vigilin acuradament la netedat del cos, de la 

roba i dels cabells. S’ha de portar roba adequada per venir a l’escola (no es pot portar 

banyador, xancletes, shorts, tops, samarretes esportives amb distintius d’equips, 

banderes, símbols religiosos i/o polítics). Les nenes podran venir amb samarretes de 

tirants amples i els nens amb samarretes de màniga curta, prohibit amb tirants. No tota 

la roba serveix per anar a tot arreu.  

59. L’alumnat de P-3 han de portar una muda de recanvi sencera (pantalons, jersei, 

calces/calçotets, mitjons, sabates) degudament marcada i dins d’una bossa de roba. 

60. Els nens/es d’Infantil han de portar roba còmoda per estar a l’escola, que sigui fàcil 

de posar i treure per quan van al lavabo. Per tant, us demanem que eviteu petos, tirants, 

cinturons i totes aquelles peces o complements que frustren la seva autonomia. 



 
61. L’alumnat d’Infantil que fa ús del menjador ha de dur una bossa amb una muda de 

recanvi sencera. 

62. Haureu de portar les bates, els abrics i xandalls marcats amb el nom, de manera 

que no s’esborri. L’escola no es farà responsable de les pèrdues. 

63. Està prohibit portar a l’escola objectes de valor. De la mateixa manera està prohibit 

l’ús del telèfon mòbil a l’escola. Si un alumne el té a la mà i un professor li pren, no se li 

retornarà fins a les 17 h de la tarda. També estan prohibits altres dispositius electrònics 

si no es necessiten i estan autoritzats quan es porten a terme projectes (tauleta tàctil, 

reproductors de so ...). A les sortides i colònies està prohibit portar el telèfon mòbil.  Les 

gorres i els barrets tampoc estan permesos dins del recinte escolar.  Si el seu  ús és 

reiterat, comportarà la retirada de l’aparell o la gorra durant al resta del trimestre.  

L’escola en declina qualsevol tipus de responsabilitat. En cas d’urgència o necessitat el 

professorat es posarà en contacte amb les famílies i viceversa. 

64. Es recomana a tot aquell alumnat que porti ulleres posin una cinta/gometa a fi 

d’evitar  que puguin caure. L’empresa asseguradora només es farà càrrec del 

trencament de les ulleres del nostre alumnat sempre i quan hagi estat un accident en 

horari escolar i presenti un justificant de visita del CAP al·legant que ha sigut un 

accident en horari escolar. 

65. Evitareu quedar-vos res que no sigui vostre, si ho trobeu ho direu al professor/a. 

66. Pel que fa a l’alumnat d’ESO, les faltes de respecte o desobediència reiterades a 

professors, els maltractaments a companys i els desperfectes intencionats en el 

material escolar, d’aula, sales d'ús comú, mobiliari, instal·lacions... seran considerats 

FALTES GREUS atesa la normativa vigent (Disposició final I de la Llei Orgànica 8/1985 

i el Decret 226/1990 del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya). 

L’alumnat s’atindrà a la tipificació de faltes i sancions segons el 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. 

67. Les sancions imposades als alumnes mitjançant els fulls d’incidències hauran de 

ser signades pels pares a la Secretaria del Centre. L’acumulació de sancions suposarà 

l’exclusió a les sortides escolars i/o crèdit de síntesi. 

68. Si s’ha de donar invitacions a festes d’aniversaris... es farà a la sortida de classe, 

fora del recinte escolar. 



 
69. Abans d’entrar a l’escola traureu l’alarma del rellotge.  

70. Es prega als pares del nostre alumnat, que no ho hagin fet, que lliurin a Secretaria 

el carnet de vacunes conforme estan vacunats i són aptes per a la dinàmica escolar. 

71. Les circulars informatives s’enviaran per correu electrònic, i es penjaran  al 

taulell informatiu de Secretaria. 

72. Davant de qualsevol canvi, durant el curs, d’adreça, número de telèfon, adreça 

de correu electrònic, número de compte bancari, etc. Notifiqueu-ho a Secretaria 

personalment o enviant un correu a  secretaria@coleyglesias.com al més aviat 

possible.  

73. L’alumnat que es quedi al menjador, haurà de portar el primer dia el seu raspall 

de dents dins d’un necesser o estoig amb el nom. Cada divendres es retornarà i 

s’haurà de portar el dilluns. Aquells/es nens i nenes que es quedin esporàdicament, 

l’hauran de portar el dia que dinin a l’escola. El dentífric el comprarà l’escola. 

74.  Els desperfectes que es facin al mobiliari i a les diferents dependències es 

comunicaran als pares i comportaran la reparació o el pagament de tot allò malmès. 

75.  Un cop iniciat el curs i per tal de donar temps per recollir informació suficient sobre 

l’alumnat, us demanem que espereu a partir de novembre per sol·licitar les vostres 

entrevistes. 

 L’incompliment de les tasques encomanades, les actituds negatives notificades a 

l’agenda i les faltes injustificades poden fer que el/la tutor/a s’entrevisti amb els pares.  

Tots els membres de la comunitat educativa vetllaran perquè es dugui a terme el 

compliment d’aquestes normes.  

 Conviure en grup comporta normes pel bé comú de tothom. D’aquesta manera 

podem veure que cada dia podem millorar i aprendre dels altres. La comprensió i el 

respecte són la base per conviure amb els demés i, sobretot, no creure que un és millor 

que els altres.   

 I recordeu, estem a la vostra disposició, si teniu cap dubte o simplement us voleu 

informar de quelcom no dubteu en posar-vos en contacte amb el/la tutor/a i/o amb 

l’Equip Directiu.  

                                                                                              EQUIP DIRECTIU 

 

Canet de Mar, setembre de 2019 


