
 

 

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 

Perquè l’acció educativa del Centre sigui eficaç, es demana una estreta col·laboració de tota 

la Comunitat Educativa en l’acompliment d’unes normes que eduquin per a la convivència  i 

preparin els alumnes per a ser defensors i constructors de la pau. 

 

1. L’actitud de diàleg i cooperació han de ser un signe visible en el nostre Centre. 

2. La paraula  és un instrument  de comunicació i de  diàleg, per tant, no s’han  d’emprar 
per insultar ni en expressions fortes. 

3. L’assistència puntual a totes les classes és un dret i un deure de tot alumne. Sols una 

raó poderosa justificarà les absències i aquestes han d’estar degudament signades  pels 

pares. 

4. Dins l’horari escolar, els alumnes no sortiran de l’Escola  sense l’autorització escrita dels  

pares i el permís signat del tutor. 

5. Els alumnes de 1r a 6è de Primària no sortiran de l’Escola si  els pares no vénen a 

buscar-los o una persona autoritzada per ells, prèvia autorització escrita.  

6. Es demana  als pares que respectin l’horari escolar, que utilitzin l’agenda per a les 

comunicacions i que deixin a recepció els encàrrecs que necessitin. 

7. El temps d’esbarjo és necessari per a descansar; en aquesta estona, cap alumne 

romandrà a les classes, passadissos o escales, excepte que estigui acompanyat pel 

professor.  

8. Per higiene i per respecte als companys, els alumnes s’abstindran de menjar xiclets, 
pipes o llaminadures a l’interior de l’Escola. 

9. És obligació de tots, col·laborar per a conservar el  bon estat de les instal·lacions, 

mobiliari, material del Centre, així com mantenir l’ordre i la netedat. 

10.Si l’alumne per negligència, causa algun desperfecte a les dependències o instal·lacions 

del Col·legi, haurà de pagar la reparació. 
11.Per l’esmorzar, a l’esbarjo , els alumnes podran portar fruita o entrepà, però mai una 

beguda. 

12.Cada alumne tindrà en compte que  el vestuari estigui degudament marcat per evitar 

que s’extraviïn. En cas de pèrdua o oblit, l’Escola  no se’n fa responsable. 

13.Els alumnes d’Infantil, Primària i l’ESO vindran a classe amb l’uniforme complet: 
 

 



 

 

 

1. LES ALUMNES 1. ELS ALUMNES 

 

♦ Falda  blau marí (segons model).            

♦ Brusa camisera o polo blanc amb 

l’escut del Centre.                                   

♦ Jersei blau marí amb l’escut del 

Centre.   

♦ Tant el polo blanc com al jersei han 

de portar l’escut de l’escola.                                          

♦ Mitjons blancs o blau marí.                            

♦ Sabates blaves o negres (No es 

portaran botes o qualsevol altre 

calçat que no sigui sabates excepte 

les botes d’aigua en dies de pluja).                              

♦ Bates (segons model) .                                   

♦ Equip d’educació física establert. 

♦ Bamba  gruixuda blanca  (els petits 

amb velcro) 

 

 

♦ Pantaló gris (a Secundària ha se ser 

sempre llarg, vaquero i blau marí). 

♦ Camisa  o polo blanc amb l’escut del 

Centre. 

♦ Jersei blau marí amb l’escut del 

Centre. 

♦ Tant el polo blanc com al jersei han 

de portar l’escut de l’escola 

♦ Mitjons blancs o blau marí. 

♦ Sabates blaves o negres (No es 

portaran botes o qualsevol altre 

calçat que no sigui sabates excepte  

les botes d’aigua en  dies de pluja). 

♦ Bates (segons model). 

♦ Equip d’educació física establert. 

♦ Bamba  gruixuda blanca  (els petits 

amb velcro) 

 

 

 La peca de roba d’abrigar ha de ser blau marí sense combinació de colors. 

14.El cabell degudament pentinat sense adorns extravagants, si en porten han de ser 
blancs o blau marí. 

15.Els alumnes de 3r i 4t d’ESO han d’assistir degudament vestits, segons les ’indicacions 

de les normes (polo llarg i pantaló o falda llarga) 

16.No portar piercing. Es perillós per a jocs i activitats esportives. 

17.Els pares hauran d’anar  en compte en el vestuari dels seus fills. Quan els alumnes no 

vesteixin d’uniforme, hauran de dur una indumentària adequada  

18.Per la seguretat dels companys no és permès portar objectes perillosos a l’Escola 

(navalla, encenedor...)  ni tampoc cigarretes. Portar aquestes coses és objecte de 

sanció. 

 



 

 

 

19.Els telèfons mòbils,  gravadores, càmeres fotogràfiques, mp3, mp4 o d’altres 
objectes similars no estan permesos dintre del centre escolar  (inclosos l’hora d’esbarjo i 

les sortides escolars ) 

20.La falta de respecte envers a qualsevol persona de la Comunitat Educativa serà 

considerada com a falta greu. 

22. Es tindrà en compte el Document dels drets i deures dels Alumnes que es troben 

detallats al NOF (Normes d'Organització i Funcionament).  

 

 

   

   

   

   

   

   

 

 
NO ES DONARÀ CAP MEDICAMENT ALS ALUMNES SENSE AUTORITZACIÓ 
DELS PARES  I/O METGE.  
 
Els pares que vulguin que el tutor administri algun tipus de medicament ho ha de dir per escrit 
degudament signat o amb recepta mèdica. 
 


