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RESUM DE LES NORMES  DE CONVIVÈNCIA ESO 

1.- El comportament dels alumnes ha de facilitar la tasca del professor, la dels seus companys i la 

seva pròpia. 

 

2.- És important dirigir-se en tot moment amb respecte i educació al professor. 

 

3.- Es respectaran les instal·lacions i el material escolar. 

 

4.- Cada tres notes d’actitud a l’agenda suposarà una targeta blanca. Per cada dues targetes blanques 

es perdrà el dret d’assistència a les sortides escolars i l’alumne haurà de quedar en el centre.  

 

5.- Els treballs s’han d’entregar puntual i correctament. En cas contrari repercutirà en la nota 

 

6.- És imprescindible REVISAR DIÀRIAMENT L’HORARI per  tal de dur material adequat. En cas 

contrari  repercutirà a la nota 

 

7.- És important cuidar la higiene i la imatge personal. S’ha de venir vestit adequadament per assistir 

a l’escola; cada tres avisos suposarà una nota a l’agenda. NOMÉS ELS DIES D’EDUCACIÓ FÍSICA 

HAN DE DUR L’EQUIP CORRESPONENT: XANDALL DEL CENTRE I ESPORTIVES BLANQUES.  

 

8.- L’horari d’entrades i sortides es complirà puntualment.  Els retards no justificats repercutiran en 

la qualificació.  

 

9.- La recepció de qualsevol comunicació del col·legi es confirmarà per escrit a l’agenda. 

 

10.- Les entrades i les sortides es faran amb ordre, igualment en els canvis de classe (passadissos) i  

les sortides al pati. L’hora del bany és abans del pati. 

 

11.-. Cada alumne es responsable de dur el seu berenar i tot allò que és necessari per la tasca diària 

per evitar haver d’aturar-se a comprar-lo en el temps de pati. El dijous és el dia de la FRUITA. 

 

12.- El centre disposa d’un telèfon a la disposició dels pares per qualsevol incidència que pugui sorgir i 

que també estarà a disposició de l’alumnat quan sigui oportú. Per això, l’ús del mòbil dins l’horari lectiu 

està prohibit. En cas d’incomplir aquesta norma, el professor recollirà l’aparell electrònic fins que es 

concerti una entrevista amb els pares. Si algú no respecta la norma anterior, el centre no es farà 

responsable de la pèrdua del mòbil, mp3 i similars. 

 

13.- El material d’aula no es pot utilitzar sense indicacions del professor. Queda prohibit obrir els 

calaixos i els arxivadors de l’aula.  

 

14.  La correcció d’aquestes normes es farà d’acord al Pla de convivència del nostre centre.  

 
Els pares de l’alumne ………………………………………………………………………………………… 
han llegit i accepten les normes de convivència exposades en aquest full. 

Signat:  Pare    Mare    Tutor/-a 

   

 

………………………   ………………………   ……………………… 

 

S’ Arenal, a 14 de setembre de 2016 . 


