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CURS 2019-20 

 

Normativa sobre els telèfons mòbils de l’alumnat al col·legi. 

 

Benvolgut alumne/a. A continuació trobaràs la normativa respecte els telèfons mòbils a l’escola: 

 

1. Com a col·legi t’aconsellem que habitualment no portis el teu telèfon a l’escola.  

 

2. En el cas de fer-ho, estarà apagat i a la teva motxilla o guixeta sempre sota la teva 
responsabilitat. 

 
3. Durant el temps d’esbarjo (al pati) podràs consultar el teu telèfon si ho creus necessari, sota la 

teva responsabilitat. Sense que això sigui un impediment per gaudir de l’estona de lleure amb 
els teus companys. Aquest ús s’estendrà també a la mitja pensió del col·legi seguint les 
orientacions dels seus responsables i de les monitores. En tot moment hauràs de respectar la 
normativa especificada al Reglament de Règim Interior de l’escola. 

 
4. En cap altre lloc i moment (aula, passadissos...) no ha d’estar visible ni connectat. 

 
5. Si vols contactar amb la teva família ho faràs a través d’un professor. El professor t’atendrà i en 

cas de ser necessari hi contactarà. 
 

6. Durant les classes només s’utilitzarà si el professor/a t’indica que és per a un ús acadèmic 
determinat. 

 

7. En el cas d’incompliment d’aquesta normativa el professor/a et retirarà el telèfon. És 

responsabilitat teva venir-lo a buscar al final de la jornada. En cas de reiterar en aquest 

comportament el tutor/a ho comunicarà directament a la teva família per tal de prendre les 

mesures oportunes. 

 

Aquesta normativa és també aplicable a d’altres objectes com reproductors de música o aparells de joc, 

tablets, càmeres digitals, etc. 

 

Et recordem també que si t’has oblidat alguna cosa a casa, no es permet l’ús del telèfon per tal de 

demanar a la teva família que t’ho porti (especialment pel que fa a les tasques acadèmiques, bosses 

d’esports...). És la teva responsabilitat recordar el que necessites cada dia, i no t’ajudarem a créixer 

personalment si depens sempre dels teus pares en aquests aspectes. 

 

L'escola no es fa responsable del trencament, pèrdua, furt o robatori del telèfon. 
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Segons el Reglament de Règim Interior són considerades faltes greus: 
 

 l’ús inadequat, fraudulent o no destinat a activitats escolars de les tècniques de la informació i 
de la comunicació que directa o indirectament siguin facilitades pel Col·legi (maquinari, 
programari, correu electrònic, accés a Internet, pàgina Web, Intranet...);  

 l’obtenció i la difusió pública, per qualsevol mitjà, d’imatges o gravacions de so d’actes o de 
persones membres de la comunitat educativa en actes escolars realitzats dins o fora del 
Col·legi, sense consentiment de la persona o persones afectades i de l’equip directiu del centre; 

 la creació de blogs, fòrums o aparicions en xarxes socials virtuals d’imatges o opinions sobre els 
membres de la comunitat (professorat, alumnat i personal no docent) sense el seu 
consentiment. 
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Normativa sobre absències i retards de l’alumnat d’ESO  

 

Benvolgut alumne/a. A continuació trobaràs la normativa sobre absències i retards de l’alumnat: 

 

A) Sobre la puntualitat 

 

A aquell alumne/a que presenti algun retard no justificat se l’advertirà sobre la incorrecció de la seva 
actitud, seguint el següent protocol: 
 

 El retard es tindrà en compte en la part d’actitud de la qualificació de la matèria en la que 
l’alumne té el retard. 

 Si l’alumne acumula més de 5 retards, s’avisarà per escrit a la família o bé mitjançant l’agenda o 
bé a través de la butlleta d’avaluació o preavaluació. 

 Si l’alumne/a acumula més de 10 retards rebrà un avís de Direcció. 

 SI l’alumne acumula més de 15 retards, l’equip de professors valorarà a partir d’aquest punt si 
l’alumne pot ser exclòs de la propera sortida escolar. 

 
En qualsevol cas cal tenir present que la puntualitat serà un dels aspectes avaluables en la competència 
personal i social. 
 
Aquestes mesures també es tindran presents en els retards entre classes. 
 

 

B) Absències i/o retards imprevistos 
 
En el cas d’una absència o retard imprevist és convenient que la família avisi a l’escola telefònicament o 
a través de la Plataforma. Això no exclou que quan l’alumne/a s’incorpori a classe hagi de portar la 
justificació per escrit a l’agenda. 
 
C) Absència no justificada a les classes 
 
Quan un /a alumne/a presenti una absència no justificada a classe s’informarà a la família per tal 
d’aclarir els motius. En tot cas, el fet en sí mateix, podrà tenir la consideració de falta greu. 
 
 
D) Sortida de l’escola dins l’horari escolar 
 
Quan un alumne hagi de sortir sol per una visita mèdica o per qualsevol altre assumpte, la família ha 
d’autoritzar-ho i especificar-ho així en l’agenda escolar, en l’apartat d’Absències i Retards 
 
En cas que un alumne/a es trobi malament durant l’horari escolar, serà un professor o consergeria  qui 
ho informarà els pares i si es resol que hagi de marxar, la família es responsabilitzarà de venir-lo a 
buscar, per tal d’acompanyar-lo. En cas que els pares no puguin venir a buscar l’alumne/a, hauran de 
donar telefònicament la seva autorització per tal que des de l’escola se’l pugui deixar marxar (sempre 
que l’alumne es trobi en condicions d’anar sol). 
 
És important que aquestes comunicacions sempre es facin pel telèfon del col·legi, no a través dels 
telèfons personals de l’alumnat. 
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E) Absències en un examen  
 
Absència prevista: Quan un alumne sap que haurà de faltar a classe en una hora en que està programat 
un examen, cal que avisi al professor de la matèria amb anterioritat. Si el motiu és justificat, es 
programarà una altra data d’examen. 
Quan el motiu de la falta sigui un viatge o sortida familiar, el professor valorarà si l’alumne realitza 
l’examen en el marc del global d’avaluació. En el cas de faltar a l’examen global, haurà d’assistir a 
l’examen de recuperació de l’avaluació per examinar-se dels continguts pendents. En cas de suspendre 
aquest examen, ja no podrà realitzar una altra recuperació del trimestre. Les proves extraordinàries, al 
ser proves finals de recuperació de curs i, donades les limitacions del calendari establert pel 
Departament d’Ensenyament, no es podran repetir. 
 
Absència imprevista justificada (malaltia, causa de força major): Quan l’alumne es reincorpori a les 
classes, pactarà amb el professor la realització de l’examen, que es podrà incloure en el global 
d’avaluació. 
 
F) Absències en hores anteriors a un examen (inclosa la tarda anterior) 
 
És important garantir que l’alumne/a pugui realitzar els exàmens en condicions òptimes. Per aquest 
motiu, quan un alumne/a estigui malalt/a amb febre o mostri altres símptomes que no li permetin estar 
a l’escola durant tot l’horari lectiu, cal que es quedi a casa fins que es trobi bé. No pot venir a l’escola a 
fer únicament l’examen ja que ell mateix en surt perjudicat i, a més, hi ha la possibilitat de contagi de la 
malaltia als seus companys. Per a evitar aquestes situacions i les arbitrarietats en la interpretació de la 
norma, es regulen les absències en hores prèvies a un examen. 
 
Absència prevista: Si un alumne preveu que faltarà en hores prèvies a un examen (inclosa la tarda 
anterior), cal que avisi al professor de la matèria amb anterioritat. Si el motiu és justificat i la falta no 
afecta la seva capacitat de fer l’examen, el farà en l’hora programada. 
 
Absència imprevista: Si l’alumne ha faltat a les classes prèvies a un examen (inclosa la tarda anterior) i 
no ha avisat el professor de la matèria amb antelació, no farà la prova. És marcarà una nova data i hora 
per realitzar-la, o bé s’inclourà en l’examen d’avaluació.  
 
 
  



 

Secundària 

 

5 

 

Normativa sobre les absències de l’alumnat d’ESO a Piscina 

 

Benvolgut alumne/a. A continuació trobaràs la normativa respecte les absències a Piscina: 

 

En el cas que no puguis realitzar la sessió de Natació et demanem no estiguis a les grades de la 

Piscina. 

Si la sessió és a les 8.00 pots entrar a la piscina a les 8.45 per presentar la justificació 

corresponent.  

Si la sessió és a les 12.30 has d’ensenyar als monitors de piscina la justificació i l’autorització de 

la teva família i així podràs marxar a casa amb l’autorització. Pots romandre al pati o a l’aula 

d’estudi del pati si utilitzes el servei de mitja pensió. 

Si no portes justificant i no pots fer piscina perquè no portes el material necessari has de 

comunicar-ho als monitors de piscina i després pujar al pati. En la següent sessió de piscina 

hauràs d’ensenyar la justificació. 

En cap cas, sense l’autorització expressa, es podrà sortir de l’escola. 

 

 

 

Respecte les absències a les classes de piscina recorda la normativa general de l’àrea d’Educació Física: 

 

Quins justificants ha de portar l’alumnat? 

 

Quan l’absència és per una o dues sessions: l’alumne portarà un justificant / notificació de la 

família escrita a l’agenda (o bé la notificació mèdica si s’escau grapada a l’agenda). 

 

Quan l’absència es preveu serà superior a dues sessions consecutives de classe: És sol·licitarà un 

justificant del metge en el que es consigni el motiu i el període de temps aproximat durant el 

qual l’alumne/a no podrà realitzar la classe de natació o gimnàs. L’alumne/a ensenyarà 

l’esmentat justificant al professorat de Natació o Gimnàs. Cal que l’alumne/a faci una fotocòpia 

del justificant i el grapi a l’agenda a les pàgines d’absències i retards. Podrà entrar més tard o 

marxar més d’hora presentant la corresponent autorització de la família per al període 

corresponent i informant al tutor i al professorat d’Educació física corresponent. 

 

 


