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NORMES GENERALS PER AL BON FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA  

 
 
• Les hores d’entrada a l’escola són les 8,55 h. al matí i les 14,55 h. a la tarda. L’alumne que 

arribi amb retard no podrà accedir al col·legi sense la presentació d’un justificant VÀLID. 
• Excepte en situacions degudament justificades, no es permetrà l’entrada a classe una 

vegada iniciada.  
• Si l’alumne/a es perd una activitat d’avaluació per retard injustificat o absència injustificada no 

podrà exigir als professors que facin l’exercici en un altre moment. 
• L’assistència a classe és obligatòria. També ho és la puntualitat. És responsabilitat de 

l’alumne/a i dels seus pares o tutors legals el compliment d’aquest deure. 
• Les faltes d’assistència han de tenir causes objectives, no és suficient el simple 

coneixement o consentiment dels pares o tutors. Després d’una absència, quan l’alumne/a 
s’incorpori a l’escola, ha de justificar per escrit al tutor la seva absència. 

• Es prega que quan un alumne/a no pugui venir a l’escola, els seus familiars ho comuniquin 
a l’escola explicant els motius 

• Els alumnes han de romandre en el centre durant tota la jornada escolar. Sols podrà sortir 
del centre abans de terminar la jornada escolar per causa justificada i és imprescindible que 
els seus pares o un adult  responsable els reculli dintre de les dependències del centre. La 
persona que s’ endugui l’alumne signarà registre de sortida. Aquesta norma és d’aplicació a 
totes les activitats: lectives, complementàries, extraescolars, menjadors, etc. 

• No es permet l’entrada dels pares i/o familiars dels alumnes dins de les aules ni dels patis 
d’esbarjo. El seu pas queda restringit a porteria, vestíbul i despatxos. 

• Preguem als pares i/o familiars dels nostres alumnes que no vinguin a portar els llibres, 
material escolar o entrepans que els nens s’han deixat a casa. ( No s’ acceptaran). 
Ensenyem-los que siguin responsables de les seves coses. 

• Quan un alumne ha estat afectat de “pediculus capitis” (ha tingut polls al cap), no pot tornar a 
l’escola fins que té els cabells totalment nets de polls. 

• L’escola no pot donar medicaments als alumnes. Només en casos excepcionals, per raons 
de suma necessitat, sempre que es compleixin totes les normatives sanitàries,  
administrarem medicaments als nostres alumnes amb la deguda autorització. A l’escola no 
es poden guardar medicaments. 

• L’uniforme és obligatori des de primer a sisè de primària.  
• L’equip de gimnàstica és obligatori en les classes d’Educació Física per a tot l’alumnat  de 

l’escola. Cal portar-lo únicament per a la realització de les classes d’Educació física. El dia 
que no es tingui en l’horari aquesta assignatura, no es pot venir a l’escola amb xandall. 

• Els alumnes de P.3, P.4 i P.5 (Educació Infantil), donat que quatre dies a la setmana han de 
utilitzar-lo, poden venir sempre a l’escola amb l’equip de gimnàstica. És potestat de les 
famílies comprar l’uniforme per als alumnes d’Educació Infantil, i fer-ho servir els dies i hores 
en què no han de portar l’equip de gimnàstica. 

• Els alumnes que per negligència o intencionadament causin danys a les instal·lacions i 
material de l’escola o a les pertinences de qualsevol membre de la comunitat educativa 
estan obligats a fer-se càrrec del cost econòmic de la seva reparació o reposició. Els pares 
o representants legals assumiran la responsabilitat civil que els hi correspongui en el termes 
previstos per la llei.  

• És obligatori portar a classe el material exigit per al  desenvolupament normal de la activitat 
que indiqui el professor/a.  

• Els alumnes que no tinguin un comportament correcte en el centre o en el desenvolupament  
d’activitats extraescolars, sortides escolars o menjador, podran ser sancionats amb la 
pèrdua del dret a participar en les esmentades activitats. 

• Està totalment prohibit fumar a l’escola. L’ alumne/a que sigui sorprès fumant dintre del 
recinte escolar serà expulsat dos dies del Centre. 
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• El servei de menjador prepara dieta especial per als alumnes que ho necessitin 
temporalment, per motius de salut. Si observem que es demana dieta perquè no agrada el 
menú, exigirem certificació mèdica. La dieta ha de ser sol·licitada per escrit abans de les 10 
h. del matí. La sol·licitud es presentarà a porteria. Els alumnes no han d’accedir a la cuina 
per cap motiu. 

• L’escola permet l’ús de dispositius segons el protocol TIC del Centre. Els dispositius han de 
romandre tancats podent fer-ne ús única i exclusivament amb l’autorització explícita del 
professorat del col·legi. 

• L’enregistrament d’imatges i so no està permès sense l’autorització dels docents. 
• El tutor/a de cada classe serà l’ interlocutor directe i habitual per a l’alumne i la seva família. 

Cal demanar hora de visita segons s’indica en el protocol de comunicació de l’escola. 
• A l’ESO no és obligatori l’uniforme escolar, el vestuari ha de ser adient a la tasca que s’ha 

de desenvolupar al centre i a la vegada ha de mostrar una higiene i una acurada polidesa 
personal. A més d’aquestes qüestions generals, cal remarcar les següents normes que són 
d’obligat compliment: 

o La roba ha d’estar neta 
o No mostrar la roba interior 
o No calçar xancletes de goma (piscina/platja) 
o No s’ha d’entrar amb el cap cobert (gorres, mocadors, viseres, caputxes...) 
o No mostrar escots exagerats (tops, samarretes “imperio” o bàsquet) 
o En l’assignatura d’educació física: 

� el xandall ha de ser el reglamentari, inclosa la jaqueta  
� les bambes han de ser per fer esport i s’han de portar lligades al peu i sense tacs 

 
Tipificació de faltes  (a tall d’exemple i sense àn im exhaustiu) 

a) Són faltes lleus:  
o No complir amb l’uniforme o l’equip d’Educació Física. 
o Vestir inadequadament. 
o No portar el material necessari per a l’activitat a realitzar. 
o Agenda poc presentable. 
o No fer deures. 
o Menjar xiclets, llaminadures... 

b)  Són faltes greus:  
o Faltar el respecte als professors o a qualsevol altre membre de la comunitat 

educativa. 
o Atemptar contra la integritat dels altres alumnes. 
o Trencar material. 
o Enganyar i copiar. 
o Acumulació de faltes lleus. 
o L’ús inadequat dels dispositius electrònics personals o del Centre sense autorització. 

 
Aquestes normes són d’obligat compliment. Si no es respecten s’enregistrarà la incidència i es 
farà arribar a la família un avís amonestador, en cas de reincidència es prendran les mesures 
disciplinàries adequades. 
 
Una vegada llegides les normes, cal retornar el segon full signat a fi de confirmar que la família 
està assabentada de la normativa general del funcionament de l’escola. 
 
Agraïm la col·laboració de tots a fi de poder dur a terme la nostra tasca educativa. 

 

 

 



 

Rambla Poblenou, 94-96 · 08005 · Barcelona · T. 93 300 09 31 |  www.franciscanespoblenou.org 

Col·legi Asunción de Ntra. Sra. 

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 

 

 

 

NORMES GENERALS PER AL BON FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA  

 

 

 

En / Na _________________________________________________________________ 

Pare / mare / tutor de l’alumne/a ______________________________________________ 

de_________________ curs de_______________________________________________ 

He rebut i conec el full de normes per al bon funcionament de l’escola Asunción de Ntra. Sra. 

 

Barcelona, _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Signat pare/tutor       Signat mare/tutora 

DNI         DNI 

 


