
 
NORMES DE CONVIVÈNCIA A ESO (2019-2020)  

  
  
 El comportament dels alumnes ha de facilitar la tasca del professor, la dels seus 
companys i la seva pròpia. En cas que el comportament no sigui positiu, s’aplicaran les següents 
amonestacions:   

1 No torna notes a l’agenda i targetes signades en un termini de tres dies.  
1 No duu el material de l’assignatura a classe.  
1 Crida innecessàriament pels passadissos i hi provoca renou.   
1 Falta a classe sense justificació. Si és de manera reiterada, es posarà en pràctica el 
protocol d’absentisme. Si tenen més de deu faltes de puntualitat sense justificar, 
s’aplicarà la sanció 2. Recordam que els retards repercuteixen en la nota diària. (article 
23 apartat 4)  
1 Va al bany sense permís. Recordam que l’hora del bany és només abans del pati.   
2 Després de ser avisat, segueix parlant o actuant de manera que no deixa treballar la 
resta d’alumnes i/o seguir les explicacions del professor.  
2 Després de ser avisat, segueix abandonant el seu lloc de treball (sortir de classe, anar 
a les terrasses, etc.).  
2 Després d’una expulsió, no presenta les feines encomanades.   
3 Falta de respecte (insulta o fa burla) o actuació ofensiva cap a un company, un 
professor o altre personal del centre. Cal cuidar el llenguatge amb què es parla. 
3 Es baralla físicament.  
3 Surt del col·legi sense autorització.  
4 Falsifica documentació (article 32 i)  
  

 El material d’aula no es pot utilitzar sense indicació del professor:  
1 No manté l’aula endreçada.  
1 Maltracta o desplaça sense necessitat papereres, bancs, taules, etc.  
2 Queda prohibit obrir els calaixos i els arxivadors de l’aula  
2 Retira sense permís comunicacions acadèmiques dels taulers d’anuncis o altres 
informacions d’interès.  
2 Fa un ús incorrecte dels ordinadors del centre.   
3 Danya intencionadament el material de l’aula o del taller, dels passadissos, o de 
qualsevol dependència del centre (article 31 f)  
3 Marca o dibuixa intencionadament sobre parets, portes, finestres, mobles, etc.   
  
  

 Els treballs s’han d’entregar de manera puntual i correctament. En cas contrari, 
repercutirà en la nota i s’aplicarà la sanció 1.  
  
 És important cuidar la imatge i la higiene personal. S’ha de venir vestit correctament 
(uniforme que toca i net) per assistir a l’escola. És aconsellable no portar arracades, o pírcings 
que puguin resultar perillosos per la realització de les tasques escolars.  Tan sols es permet dur 
el xandall de l’escola amb esportives per fer esport els dies que toca Educació Física. La reiteració 
de no portar l’uniforme  correctament durant tres dies no consecutius, s’aplicarà la sanció 1.   



  
 S’ha de tenir cura tant del propi material com del dels altres companys. Si es danya 
deliberadament el material d’algun/a company/a (motxilles, vestits, material, etc.) o si s’apropia, 
encara que sigui de manera transitòria, de pertinences alienes sense autorització de la persona 
propietària s’aplicarà la sanció 2.   
  
 Cada alumne és responsable de dur el berenar i tot el necessari per a la tasca diària, ja 
que no hem de comprar el berenar. Si un alumne va a comprar sense permís, s’aplicarà la sanció 
1. No es tiraran papers o restes de berenar pel camí cap el pati. Si ho veiem es posarà sanció 1.  

  
 El temps de pati, els alumnes seguiran les indicacions que doni els professors de pati. Si 
surt alguna incidència durant el temps de pati (la pilota surt defora) els alumnes s’han de dirigir 
als professors.   
  
 El centre disposa d’un telèfon a disposició dels pares i a disposició de l’alumne sempre 
que sigui oportú. Per això, es recomana no dur el telèfon mòbil a l’escola. El seu ús i 
funcionament està prohibit durant tot l’horari lectiu. Si un alumne fa ús sense autorització del 
telèfon o li sona els professors el requisaran. Els pares hauran de venir a cercar-lo i s’aplicarà la 
sanció 2. En cas de reincidir, la sanció aplicada implicarà també la custodia del mòbil durant 3 
dies lectius, 1 setmana o 15 dies.   

  
 El centre no es fa responsable de la pèrdua, sostracció o trencament del mòbil, mp3 o 
qualsevol objecte personal.   
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
Els pares de l’alumne 
_______________________________________________________________________ han llegit i 
accepten les normes de convivència d’ESO.  
Signat: PareSignat: MareTutor/a  
  

S’Arenal, a 11 de setembre de 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


