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1. Intenció 
La finalitat d’aquesta normativa no és pas la d’establir un catàleg de prohibicions. Es tracta de fixar unes normes 
mínimes d’ordre i convivència que tenen com a objectiu aconseguir un desenvolupament correcte del curs.. Així 
mateix, aquestes normes pretenen que la convivència entre els alumnes, i entre els alumnes i la resta de la comunitat 
educativa, es desenvolupi d’una manera ordenada, fet que sempre facilitarà l’aprenentatge escolar i l’assoliment dels 
hàbits socials i valors humans necessaris en tota escola lasal·liana. 
2. Puntualitat i assistència 
Tots els alumnes han d’arribar a l’hora que estableixen els horaris del seu grup o nivell. Qualsevol falta d’assistència 
s’haurà de justificar per escrit i a ser possible, telefonant a la secretaria de l’escola.  
Si un alumne arriba tard sense cap justificació, s’ha de presentar a l’aula i el professor decidirà si ha d’anar a l’aula de 
guàrdia fins a l’inici de la següent hora lectiva. El professor responsable a les 8 del matí i a les 15 passarà llista i farà la 
incidència a Sallenet. 
No es podrà sortir de l’escola en horari lectiu si no ve un major de d’edat amb autorització a recollir l’alumne. 
3. Pujada i baixada de les escales 
Entrades i sortides de l'escola: 

GRUP  HORA  ACCÉS   Observacions  

1rCicle  

08:00  Pati gran  Files pati - Escala menjador  

13:00  Pati gran  Escala menjador  

15:00  Pati gran  Files pati - Escala menjador  

17:00  Pati gran  Escala menjador  

2nCicle  

08:00  Pati gran  Files pati - Escala pati cobert  

13:00  secretaria  Escala germans  

15:00  secretaria  Files pati - Escala pati cobert  

17:00  secretaria  Escala germans  

 
Patis: 

HORA  ACCIÓ  GRUPS  ESCALA  

09:50  Baixada  1r Cicle ESO  Escala Menjador  

09:50  Baixada  2n Cicle ESO  Escala pati cobert  

10:15  Pujada  ESO  Files pati - Escala pati cobert  

 
Les files es faran en el lloc designat pels tutors i s'haurà de respectar la distància amb els membres dels altres grups 
estables evitant passar d'un grup a l'altre. 
 
4. Canvis de classe  
Quan els alumnes hagin de canviar d’aula, cal que ho facin amb el màxim ordre possible i sempre acompanyats del 
professor que comença l'assignatura. Els passadissos no són llocs per córrer ni jugar. L’alumne es traslladarà d’aula 
amb celeritat i sense molestar els companys que en aquell moment fan classe. 
5. Sortides de l’aula 
No es pot sortir de l’aula. Durant els canvis de professor tots els alumnes han de romandre al seu lloc. Si algun alumne 
per algun motiu especial creu que ha de sortir de l’aula, ho ha de demanar al professor que entri, no al professor que 
en aquell moment acabi la classe. A les aules s’ha de mantenir l’ordre i la netedat pròpies d’un lloc d’estudi i treball. 
6. Agenda 
Es recorda als alumnes que l’agenda escolar té únicament com a finalitat recollir tota la informació escolar que calgui. 
No és una agenda personal. En aquest sentit, els tutors podran demanar l’agenda escolar, revisar-la, i si cal, fer que 
l’alumne n’adquireixi una de nova si no fa un ús correcte. L’agenda també és un dels vehicles de comunicació entre els 
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pares i l’escola. És obligatori portar-la a totes les assignatures. Es considerarà una falta greu manipular la comunicació 
que hi ha a l’agenda. 
7. Educació física 
Tots els alumnes han de portar l’equip esportiu propi del centre, el seu ús és obligatori. Només podran fer ús dels 
vestidors l'alumnat que tingui ED de 8:00 a 10:00. S’espera el màxim ordre en les dutxes i la màxima puntualitat en 
l’entrada a les classes posteriors. Si un alumne no pot fer educació física ho haurà de justificar i el professor ja li indicarà 
què cal que faci. 
8. Higiene i imatge personal 
S’espera que l’alumnat faci un bon ús dels lavabos, papereres, etc. 
Com cada curs, un grup d’alumnes recollirà els papers que puguin quedar en el pati. Cal recordar que s’ha de mantenir 
net ja que és el lloc de treball de l’assignatura d’educació física. 
Cada aula tindrà uns responsables del manteniment de l’ordre i la netedat, tot i que és tasca de tots mantenir-la neta. 
Així mateix, no es podran consumir llaminadures a l’escola, especialment xiclets i pipes, ni menjar o beure a les aules.  
Continuarem amb la campanya del reciclatge de paper.  
Es recorda als alumnes que la indumentària ha de ser l’adequada a l’àmbit de treball que és l’escola, en conseqüència 
es podrà demanar a l'alumne un canvi en la indumentària o imatge si així es considera.  
9. Hores d’esbarjo 
Els alumnes baixaran al pati en grup i amb la màxima correcció i silenci possible. Ningú es podrà quedar ni pujar a la 
classe a no ser que tingui l’autorització del professor de vigilància. Cada curs haurà de respectar les zones de pati que 
li corresponen. S’ha de respectar la normativa del menjador quan es va a buscar els entrepans. En cas de pluja, 
l'alumnat romandrà a la classe. 
10. Sortides de l’escola  
No es pot sortir de l’escola sota cap concepte, excepte en el cas que tingui l’autorització dels pares o dels tutors del 
curs. Quan hagi de sortir, amb la justificació adient, ho comunicarà al seu tutor. Per tal que se l’autoritzi a sortir de 
l’escola caldrà que vagi acompanyat d’un major d’edat. Si no es dóna aquesta circumstància, no podrà sortir. 
11. Dispositius mòbils 
Existeix una normativa específica que regular l’ús de portàtils, telèfons mòbils i tauletes. 
12. Normes de presentació dels treballs 
Els treballs s’han de presentar dins el termini pactat amb el professors, i no es recolliran treballs fora de termini.  
13. Medicaments 
Com a regla general, a l’escola no es poden subministrar medicaments. Si algun alumne ha de prendre’n algun, cal 
l’autorització escrita dels pares i del metge. La farmaciola de l'escola té Paracetamol però cal tenir l'autorització 
signada dels pares, mares o tutors legals de l'alumne/a per poder-lo subministrar. 
14. Exàmens 
Quan un alumne no faci un examen o no presenti un treball, només podrà  realitzar-lo  o presentar-lo si té una 
justificació. 
15. Sancions 
Les sancions es comunicaran als pares. 
Les sancions poden suposar: durant l’estona de pati no accedir a la zona d’esbarjo, quedar-se a l’escola de 17 a 18h, 
no participar d’una sortida o activitat,  realitzar treballs. 
Pel que fa a d’altres sancions de caràcter més greu, el centre es regirà per la normativa d’ordre i funcionament del 
centre. 
16. Ús de la mascareta 
La mascareta és obligatòria durant tota la jornada escolar. Només es podrà treure en les següents situacions: 

 A les classes d'Educació Física quan hi hagi un esforç i es pugui mantenir una distància de 1,5m. 

 Al pati, sempre que es pugui garantir una distància de 1,5m i estigui en el grup estable corresponent. 
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