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NORMES PER A L’ALUMNAT i LES FAMÍLIES
D’ED. INFANTIL I PRIMÀRIA
PRESENTACIÓ
La comunitat educativa del col·legi "LA MERCÈ" pretén la formació integral de tots els
alumnes d'acord amb el Caràcter Propi. Segons aquesta finalitat:
* fomenta l'educació personal que consisteix en proporcionar a la persona el desenvolupament
harmònic de totes les seves capacitats físiques, afectives, intel·lectuals i estètiques, per ajudar a ser
un mateix, oferint camins d'autenticitat i veritat.
* tracta l'educació ètica i transcendent, perquè la dimensió religiosa dóna plenitud a l'home, es
cultiva l'obertura al sentit de Déu (transcendència) i tot això, en un ambient de respecte i de llibertat,
i la possibilitat de plantejar-se la pròpia existència segons l'evangeli.
* i contempla l'educació social que contribueix en formar la consciència comunitària i social,
oferint espais humans, socials i culturals on cadascú pugui assumir i desplegar la llibertat amb
responsabilitat i solidaritat. També educa en la tolerància i el diàleg com a via d’acceptació dels
criteris dels altres, dins de la pluralitat…
Segons aquest tipus d'educació que destaquem en el Caràcter Propi del Centre, la
Comunitat Educativa del Col·legi "LA MERCÈ" desitja que totes les activitats que es desenvolupen
dins el marc escolar estiguin estructurades i segueixin una normativa, per tal d'ajudar a realitzar-les.
Amb aquest desig presenta les NORMES que són la base d'actuació i que, amb el seu compliment,
ajuden a una millor organització al conjunt de tota l'activitat docent.
1. El centre considera de màxima importància per a la formació i el procés educatiu de
l’alumne/a mantenir la relació família-escola. Seria convenient començar les converses
pares-professors aproximadament a partir del mes d’octubre.
Cal respectar l’horari de visita de cada professor/-a i concertar l’entrevista prèviament.
2. Per no distorsionar el funcionament de les classes, els alumnes han d’arribar puntuals.
• Els alumnes que arribin tard hauran d’entrar per la porteria acompanyats pels pares,
i aquests hauran de signar el motiu del retard.
• Per l’acumulació de 5 retards en un mes, s’enviarà una carta a les famílies
informant, i s’ha de retornar signada. L’acumulació de molts retards està
considerada un tipus d’absentisme escolar i s’informarà al Departament
d’Ensenyament.
3. Quan l’alumne arribi o sigui recollit dins dels horaris escolars, s’haurà de deixar o recollir a
la porteria.
4. Si es dona el cas que algun alumne/a hagi d’entrar o sortir dins de l’horari escolar, la
família ho justificarà prèviament per escrit al Tutor/a del curs, a l’Agenda Escolar o via

email(a partir de 1r de Primària). Sense autorització oportuna, l’escola no deixarà que
l’alumne surti sol. També estan obligats a fer-ho, tots aquells alumnes que utilitzin el servei
de menjador.
Pel que fa a l’Educació Infantil, a més, es posarà en coneixement del Tutor/a i la persona
que vigila la porta si el/la nen/a és recollit per una altra persona diferent de la que
habitualment el ve a buscar.
5. Donada la importància que té l'assistència diària per a l'avaluació continuada, qualsevol falta
prolongada haurà d'ésser degudament comunicada per la família. Si es donés el cas que
pateixi una malaltia contagiosa, a més de la justificació ordinària, s’haurà de presentar
l’alta del metge a l’incorporar-se a les classes. En cas d’existència de paràsits (polls), la
família ho haurà de comunicar a l’escola, fer el tractament adient i tornar a l’escola quan
no hi hagi possibilitat de contagi. En cas que els paràsits (polls) es detectin a l’escola es
trucarà a la família per a què vingui a recollir l’alumne i fer el tractament.
Es donarà feina als nens malalts, a criteri del Professorat, quan tornin a l’Escola, excepte en
el cas que la família ho demani abans.
6. Al final de cada curs, si el Professorat ho troba adient, es revisaran els grups-classe i, si és
necessari, es faran reagrupaments, sempre per a un millor funcionament, tant a nivell
individual com col·lectiu.
7. Els desplaçaments i les visites culturals fora del Centre són considerades activitats escolars
o lectives, per això, és obligatòria l'assistència de tots els alumnes, no obstant, per motius
justificats el Professorat podrà disposar la no assistència d'algun alumne, sempre que quedi
assegurada la seva atenció dintre del Centre. La no assistència d’algun alumne/a ha de ser
justificada com qualsevol altre dia lectiu.
8. És obligatori portar:
▪ L’equip complert d’Educació Física (xandall, samarreta i vambes).
▪ Els estris de treball diari de totes les matèries.
▪ La roba degudament marcada amb el nom i el cognom. També han de portar una
cinta prou llarga per poder-la penjar.
▪ El fet de no portar el material necessari influirà en les notes d’avaluació.
9. Sense autorització del Professorat corresponent no es permet utilitzar dintre del recinte
escolar mòbils, videojocs o aparells similars.
10. L’escola no es fa responsable sota cap circumstància dels objectes perduts. No s’atendran
reclamacions.
11. Es posarà la màxima cura en respectar i no malmetre les dependències i el material de
tota l'escola, trencar-lo, amb pintades... així com el material personal de tot l'alumnat. En
cas de desperfecte es demanaran responsabilitats i les despeses corresponents o la reparació
(pintura, mà d’obra...).
12. No es permet de menjar a l’escola pipes, xiclets ni altres llaminadures.
13. No es permet portar al recinte escolar publicacions, pòsters o qualsevol altre tipus de material
impropi d'un centre escolar.
14. Es prohibeix a tota la Comunitat Educativa fumar en cap dependència ni interior ni exterior
de l’escola (patis inclosos) ja que és nociu per a la salut, tal com marca la normativa de la
Generalitat de Catalunya (Llei 42/2010, de 30 de desembre).

15. Queda prohibida la circulació i l'aparcament de vehicles (bicicletes, motocicletes…) pel
recinte escolar (incloent-hi el corraló d'accés) tant a les entrades i sortides com en qualsevol
altra hora del dia, així com la circulació amb patins i patinet per l’interior del recinte escolar.
16. Per afavorir l'ambient de silenci i d'ordre necessari per una feina ben feta i una bona
convivència, no es permet:
• Quedar-se a les aules en temps d'esbarjo sense el consentiment del Professorat.
Aquesta normativa també és vàlida per als alumnes que es queden a dinar.
• Prosseguir l'esbarjo després d'haver-se donat el senyal d'entrada.
• Córrer, empènyer, jugar a pilota i enraonar en veu alta mentre duri el trajecte que
va del pati a l'aula o l'inrevés per no destorbar els altres alumnes que treballen.
• Interrompre el pas d'entrada o sortida dels diferents grups, per tant, és millor
esperar fins que hagi passat el grup sencer.
• No és permès de sortir de l'aula sense permís, jugar, córrer i cridar en els canvis de
classes, únicament es permet una conversa moderada amb els companys.
17. Exàmens i Proves.
• En cas que l’alumne/a copiï, se li baixarà la nota i la prova podrà quedar suspesa i es
comunicarà als pares.
• En cas que un alumne/a falti a l’examen sense motiu prou justificat, se li pot denegar
la realització del mateix.
18. Per poder utilitzar el servei de l'ascensor caldrà un justificant que li serà lliurat a l'alumne/a
pel Tutor/a.
19. No està permès l’ús de telèfons mòbils, càmeres fotogràfiques, gravadores i altres aparells
anàlegs, dins de les aules, passadissos, escales..
• Quan qualsevol docent detecti l’ús o la manipulació de telèfons mòbils o altres
aparells anàlegs es considerarà falta greu i s’avisarà als pares.
• En tot cas, l’escola complirà i farà complir la normativa sobre accions que
suposin una agressió als drets fonamentals de les persones, com l’honor, la
intimitat, la pròpia imatge, el secret de les comunicacions i la protecció de
dades . La vulneració tindrà les conseqüències que la normativa de disciplina
preveu com a falta molt greu.
• L’escola no se’n fa responsable, sota cap circumstància, dels telèfons mòbils ni
d’altres elements anàlegs que els alumnes duguin al centre.
• En cas de sortida, s’haurà de consultar l’ús als professors/es responsables.
• L’escola recomana no portar mòbils al centre, davant la possibilitat de pèrdua o
robatori.
• L’escola sancionarà i denunciarà els autors dels robatoris.
20. Es recorda que segons la Llei de Protecció de Dades, queda prohibit fer fotografies i
enregistrar qualsevol membre de la comunitat educativa sense el seu consentiment.
Serà considerat falta molt greu.
21. De cara a l’administració de medicaments de l’alumnat dins del centre, només es podrà
fer si es compleixen els següents punts que vénen marcats per la normativa que hem de
complir les escoles (Llei15/99 de 13/12):
- Dictamen del metge (Carta del metge a l’escola) amb data on hi constarà:
• diagnòstic.
• prescripció facultativa.
• justificació que no es pot complir la prescripció fora de l’horari escolar.

- Carta del representant legal del menor en què hi consti:
• que accepta el diagnòstic del metge.
• que accepta el subministrament de la medicació que es proposa.
• que accepta les condicions de subministrament.
• que demana a l’escola que sota la responsabilitat del mandant (el legal
representant de l’alumne) l’escola subministri a l’alumne, la medicació en les
condicions que diu el metge.
22. Cura de la Pissarra Digital Interactiva i dels seus elements associats (canó projector,
ordinador, kit de connexions i altaveus).
• Està totalment prohibit l’ús o manipulació de la pissarra digital interactiva (PDI)
i qualsevol dels seus elements associats sense el permís del professor.
• Les accions inapropiades que posin en risc la PDI o qualsevol dels seus elements
associats seran sancionats com a falta greu.
• Davant de qualsevol acció que origini algun desperfecte en la PDI o en qualsevol
dels seus elements associats, s’aplicarà la norma 11 de la normativa general del
centre que preveu que la família es faci càrrec de les despeses originades per
aquesta acció.
23. L’alumnat, en assistir al centre, vestirà i calçarà de forma adequada per a l’estudi o, en el
seu cas, per a les activitats que hagi de realitzar. La direcció del centre podrà requerir a un
alumne el canvi d’indumentària quan, al seu judici, no sigui adequat. Es considerarà
inadequat: estómacs i/o esquenes a l’aire, pantalons massa curts, tops o samarretes massa
escotades, roba interior visible, roba amb imatges o missatges ofensius i inapropiats. El no
compliment d’aquest requeriment podrà comportar trucar a casa per a què els portin roba per
canviar-se o marxar per fer-ho. (LEC, 35.1)
24. L’escola no es fa responsable de l’ús inadequat del correu electrònic de l’escola fora de
l’horari escolar.
25. Queda totalment prohibit accedir al centre amb animals de companyia com gossos o gats,
també s’inclou el corraló.
Recordem els articles aprovats pel Consell Escolar
Article 59
1. Les faltes dels alumnes podran ser de tres tipus: lleus, greus i molt greus.
2. Es consideraran faltes lleus:
• Les faltes injustificades, no reiterades, de puntualitat, a l'horari propi de l'Escola.
• El deteriorament no greu, causat intencionadament, de les dependències del
Centre, del material d'aquests o dels objectes i les pertinences dels altres membres
de la comunitat educativa.
• Els actes d'indisciplina, injúria o ofensa no greus, i els actes d'agressió física que
no tinguin caràcter greus.
• Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el desenvolupament normal de les
activitats del Centre.
3. Es consideraran faltes greus:
• Les faltes injustificades, reiterades, d'assistència a classe o a altres activitats
educatives.

• Els actes d'indisciplina, injúria o ofenses greus als membres de la comunitat
educativa.
• L'agressió física greu contra els altres membres de la comunitat educativa.
• La suplantació de la personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o la
sostracció de documents acadèmics (falsificació signatures controls)
• Causar, per ús indegut, danys greus als locals, materials, documents del Centre o
a les pertinences d'altres membres de la comunitat educativa.
• Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les
activitats del Centre.
• La reiterada i sistemàtica comissió de faltes lleus en un mateix curs acadèmic.
4. Són faltes molt greus:
• Les faltes d'assistència a classe o a altres activitats educatives sense permís dels
Pares.
• Els actes d'indisciplina, injúria o ofenses molt greus contra els membres de la
comunitat educativa i, en concret, els actes que comportin una violació greu del
respecte degut al Caràcter Propi i la incitació dels companys a infringir greument
el Reglament de Règim Intern.
• L'agressió física molt greu contra els altres membres de la comunitat educativa.
• La incitació sistemàtica a actuacions molt perjudicials per a la salut i a la integritat
personal dels membres de la comunitat educativa del Centre.
• Les faltes considerades greus si concorren circumstàncies de col·lectivitat i/o
publicitat intencionada.
• La comissió de tres faltes greus durant un mateix curs acadèmic.

Article 61
1. Per la comissió de FALTES LLEUS els alumnes seran sancionats amb amonestació privada,
avís als Pares i amb la conseqüència que el Professor cregui oportuna. En cas de desperfectes
aquests s'hauran de pagar.
2. Per la comissió de FALTES GREUS els alumnes seran sancionats amb amonestació privada,
comunicació als Pares i amb la conseqüència que l’ Equip de Professors decideixi. En cas de
desperfectes, aquests s'hauran de pagar.
3. Per la comissió de FALTES MOLT GREUS els alumnes seran sancionats per l’Equip de
Professors i en casos extrems intervindrà el Consell Escolar per valorar la pèrdua del dret
d'avaluació, d'assistència a classe o d'altres sancions que es creguin oportunes. I en cas de
desperfectes aquests s'hauran de pagar.
Esperem la col·laboració total de les famílies amb l'Escola en tots aquests punts ja que
considerem necessària l'acció conjunta en el compliment d'aquestes normes, la finalitat de les quals
està adreçada al bé de la col·lectivitat. Entenem que aquestes normes contribueixen al bé comú i
l'alumne/a pot arribar a trobar sentit i acceptació conscient en el compliment responsable de les
mateixes.

