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ACTUALITZACIÓ DEL R.R.I.  A LA NORMATIVA ACTUAL NOFC
(10 d’abril de 2013)

CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE

Segons les conductes sancionables que es troben ja tipificades,  l’actuació global del
centre a part d’un treball a les tutories, és una derivació dels alumnes implicats en
diferents incidents a l’Aula de Convivència. En aquesta aula els alumnes que hi vagin,
hauran  d’explicar i enregistrar per escrit, el que hagi succeït  amb el mestre/a
referent que hi hagi en aquell moment. El registre i la sanció quedaran arxivats al
centre i es donarà una còpia a l’alumne perquè es retorni signada per les famílies.
Només s’actuarà dins l’aula de convivència quan el mestre/a ho cregui convenient.
Davant de la reiteració de conductes sancionables greus, es podrà expulsar l’alumne
del centre, amb el vist-i-plau de la família, per un període mínim de tres dies lectius.
Si la família no dóna com a favorable aquesta opció, s’iniciarà un expedient
disciplinari, per poder sancionar l’alumne.
L’aula de convivència només funcionarà amb els alumnes d’educació primària.

FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Material

 Els alumnes d’Educació infantil i cicle inicial (primer i segon de primària) hauran
de portar una bosseta de roba amb les seves pertinences. No s’admetran
motxilles. A partir de tercer fins a sisè els alumnes hauran de portar motxilla,
preferiblement sense rodes.

 Els alumnes d’educació infantil, només podran portar joguines o altres objectes
de casa si se’ls hi demana per alguna activitat en concret.

 Els alumnes d’Educació primària, podran portar per l’hora de l’esbarjo  cromos i
petites joguines (no electròniques) sempre sota la seva responsabilitat. En cas de
pèrdua o desperfecte l’escola no se’n fa responsable. En cas de que els alumnes
treguin les joguines durant les hores de classe, es confiscaran i no es retornaran
fins a final de trimestre.

 No està permès que els alumnes portin el mòbil a l’escola. En el cas que la família
considera necessari que el seu fill/a el porti, hauran de signar un document al
centre i els mòbils hauran de ser lliurats al tutor/a a les entrades i seran retornats
a les sortides del centre.  En cas que es faci un mal ús del mòbil i no s’acompleixi
aquesta norma, el mòbil serà lliurat  a direcció i es convocarà a la família perquè
el vingui a recollir. L’escola no es farà responsable de cap mòbil que entri al
centre, encara que tingui l’autorització de la família signada.
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Entrades i sortides

 L’entrada al centre és a les 9:00 i a les 15:00.
La porta del centre es tancarà puntualment a les 9:10 i a les 15:10. Tots els
alumnes que arribin més tard d’aquesta hora hauran de signar al llibre de registre
de retards que hi ha consergeria. En cas que els alumnes entrin sols el conserge
apuntarà el retard.  A partir del cinquè retard no justificat enregistrat al llibre es
convocarà a la família per recordar la norma del centre i per intentar resoldre el
problema. En el cas de que el problema persisteixi s’informarà a la treballadora
social del municipi.

 La sortida del centre és a les 12:30 i a les 16:30.
 Els alumnes des de P3 fins a segon de primària han de ser recollits per algun

familiar o persona autoritzada. A partir de les 12:40 i les 16:40 es signarà al llibre
de registre de retards de la consergeria. A partir del cinquè retard no justificat
s’intentarà resoldre el problema amb la família i si no és possible s’informarà a la
treballadora social de del municipi.

 Els alumnes de tercer de primària fins a sisè poden marxar a casa sols; a l’inici de
tercer es recorda a les famílies aquesta possibilitat.

 Els alumnes a partir de cicle mitjà de primària poden recollir els seus germans/es
més petits prèvia autorització signada de les famílies.


