Col·legi SANT JOSEP

NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA-ESO-BAT

DRETS I DEURES DEL ALUMNES
Cal que entre tots, pares i professorat, vetllem en tot moment per una educació
integral dels alumnes. Només treballant conjuntament amb seriositat i
constància aconseguirem fer realitat els objectius que ens hem proposat.
DRETS DELS ALUMNES:


Que sigui respectada la seva consciència cívica, moral i religiosa.



Que el centre faciliti les oportunitats i serveis educatius per tal que puguin
desenvolupar-se físicament i mentalment en condicions de llibertat i dignitat.



A ésser educats en un esperit de comprensió, tolerància i convivència
democràtica.



A participar activament en la vida escolar i en l’organització del Centre.



A una educació integral i personalitzada.



A ésser respectats en la seva dignitat personal, no imposant-los sancions
humiliants.



A rebre les ajudes pertinents que puguin compensar les possibles
deficiències de tipus familiar, econòmic i sociocultural, principalment als
nivells d’escolaritat obligatòria.



A que les activitats escolars vagin d’acord amb el seu nivell de maduresa i
que la seva promoció en el sistema educatiu es correspongui amb el seu
rendiment.



A realitzar activitats culturals, esportives i de foment del treball en equip.



A formular davant dels Professors i de la Direcció del Centre totes aquelles
iniciatives, suggeriments i reclamacions que creguin oportunes.



A la realització dels reconeixements mèdics necessaris, al control sanitari i a
l’atenció mèdico-preventiva.
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DEURES DELS ALUMNES:
Educar la convivència i el civisme dels nois(es) implica estimular les aptituds
bàsiques de convivència ciutadana i afavorir l’adquisició d’un comportament
democràtic lligat a la vida, l’ambient familiar, escolar i social per aconseguir una
maduració harmònica de la personalitat.


Sigues sempre puntual a les hores d’entrada; en cas de retard portaràs un
justificant al tutor. Cal utilitzar l’imprès que el centre facilita.



Sigues sempre respectuós amb tothom: professors, companys i altres
persones, evitant en tot moment arribar a qualsevol actitud violenta.



Tingues cura de la teva higiene i del teu aspecte personal: vestimenta,
calçat, pentinat, ornaments, etc.



Col·labora en el manteniment i neteja de les instal·lacions del centre.



Sigues respectuós amb les coses que no siguin teves. Si trobes alguna
cosa que no ho sigui, porta-la a Recepció o la coordinadora.



Sigues sincer i digne en parlar. No diguis res que pugui ofendre els
sentiments dels altres.



No has de considerar com a temps d’esbarjo l’intermedi entre dues classes
consecutives, per tant, no pots sortir de l’aula.



Durant l’esbarjo, les classes restaran tancades. Sigues puntual quan vagis
al pati i quan en tornis.



Durant l’horari escolar no pots sortir del Col·legi si no és amb el permís dels
pares i la supervisió de la coordinadora o del tutor.



Durant les classes tots tenim dret al degut silenci i respecte; per tant, no
corris ni cridis per les escales i passadissos.



Recorda que la pissarra és d’ús exclusiu per a les activitats docents.



Demostra la teva convivència i el respecte als altres no alterant les
anotacions i comentaris exposats a qualsevol mural, cartell, pissarra....

No es permetrà en les classes, passadissos, menjador... la utilització i/o
exhibició de telèfons mòbils, MP3, càmeres, PSP, Ipod, .... ni altres objectes no
adients a la tasca escolar. El Col·legi no es farà responsable de possibles
pèrdues o desperfectes.
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FALTES I SANCIONS

FALTES LLEUS:


Es consideren lleus les que correntment es fan per lleugeresa o negligència,
aquestes seran motiu d’amonestació.

FALTES GREUS:







Arribar tard a classe amb freqüència. ESO: els tres primers retards
motivaran una amonestació verbal, al sisè s’adreçarà un avís escrit als
pares, i al novè serà motiu d’una expulsió temporal del centre.
BATXILLERAT: els tres primers retards motivaran una amonestació verbal.
Al quart retard, es retirarà el carnet d’alumne dos dies. A partir dels
següents retards, s’aplicarà la normativa vigent.
Sortir del Col·legi sense autorització dins de l’horari escolar.
No fer cas dels avisos rebuts.
Acumulació de tres amonestacions en els diferents àmbits escolars (aula,
menjador, autocar, pati...)
Ús de telèfons mòbils, MP3, càmeres, PSP, Ipod,... i d’altres objectes no
adients a la tasca escolar.

FALTES MOLT GREUS:









Manifestar actituds violentes o irrespectuoses.
Faltar reiteradament a classe sense la justificació dels pares.
Falsificar, alterar o amagar qualsevol anotació o comunicació dels pares o
del professorat.
Malmetre material. Els desperfectes ocasionats pels alumnes fora o dins de
l’àmbit escolar aniran a càrrec de les famílies corresponents.
Mantenir una oposició sistemàtica a la tasca educativa del centre, així com
també a les normes de convivència.
Mantenir una actitud sistemàticament negativa en els deures i treballs
escolars.
Amonestacions reiterades.
Enregistrament i/o difusió d’imatges i àudio realitzats en l’àmbit escolar.
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FALTES I SANCIONS

FALTES LLEUS:
El professor o tutor farà reflexionar l’alumne per tal de redreçar la seva actitud i
evitar que esdevingui una falta greu.

SANCIONS per a les FALTES GREUS:
Les sancions seran valorades per l’equip de tutors, la coordinadora de la
secció, i també per la Direcció i el Consell Escolar. Es podrà arribar a l’expulsió
TEMPORAL del centre. Donat el cas, l’alumne podrà quedar exclòs de
qualsevol activitat programada en el centre.
Els aparells electrònics utilitzats indegudament, seran retinguts durant un mínim
de 15 dies. En cas de reincidència es podrà arribar a retenir-los fins a final de
curs.

SANCIONS per a les FALTES MOLT GREUS:
Les sancions seran valorades per la Direcció del Centre conjuntament amb el
Claustre de professors, i pel Consell Escolar. Es podrà arribar a l’expulsió
DEFINITIVA del centre.

ABSÈNCIES ESPECIALS:


Els alumnes que faltin o a classe a algunes de les classes del dia anterior
i/o del mateix dia de l’examen i no ho justifiquin degudament: certificat
mèdic, certificat d’organisme oficial, podran fer l’examen però de la
puntuació obtinguda es restaran DOS PUNTS.



També es recorda que un 20% de faltes d’assistència d’una assignatura pot
comportar la NO avaluació d’aquesta matèria, i al final de curs tindrà una
qualificació de NO superada.



En el cas que l’expulsió temporal d’un alumne del centre coincideixi amb la
convocatòria d’un examen, aquest, se li farà sense previ avís en els dies
posteriors.
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