
 
NORMES GENERALS ETAPA SECUNDÀRIA 

 
● L’assistència. Totes les faltes d´assistència s´han de justificar tal i com           

està marcat en la normativa. Les faltes d’assistència es podran justificar           
a través de la plataforma adjuntant documentació oficial en cas          
necessari.  

 
● Arribar amb puntualitat. Si no s’arriba a l’hora, l’alumne per la situació            

amb la COVID-19 anirà a l’aula i tindrà un falta de puntualitat. Apertura             
de portes 10 minuts abans (07:50) Tancament (08:00). 

 
● Qualsevol sortida puntual del Centre de l’alumne entre classes requerirà          

una autorització dels pares sol·licitada per escrit o per plataforma. 
 

● Portar el material adequat per a cada àrea (llibres, llibretes...) i           
mantenir-los en bon estat. El no compliment repercuteix en l’avaluació          
de l’assignatura.  

 
● Equip d’educació física: pantalons blaus i samarreta blanca. Incorporació         

progressiva de l’uniforme. 
 

● Vestir adequadament per anar a l’escola. Queden prohibits xancletes,         
gorres dins a classe, roba que deixi visibles la roba interior o            
determinades parts del cos. A partir de octubre de 2020, la parte de dalt              
serà obligatoria (dessuadora, samarreta)  

 
● Queden totalment prohibides conductes contràries a la salut dins el          

recinte escolar (fumar, beure, mantenir relacions sexuals...).  
 

● Tenir cura de la higiene personal. 
 

● Tenir cura d’una alimentació saludable.  
 

● No fer ús de dispositius mòbils sense autorització del professor. 
 

● Mantenir una bona actitud entre classe i classe. 
 

● Tenir cura del mobiliari i immobiliari del centre. 
 

● Mantenir els espais comuns en bones condicions: aules, passadissos,         
patis, serveis... 

 
● Respectar les normes de l'Escola. 

 
● Desplaçar-se pel centre sense cridar ni córrer i ordenadament. 

 
● No es pot anar al bany sense permís ni a l’hora del pati, sempre durant               

l’horari de classe.  



 
 
 
 

● Seguir en tot moment les indicacions del professorat o personal del           
centre i mostrar-se respectuós amb tots els membres de la comunitat           
educativa. 

 
 
El no coneixement de les normes no eximeix del seu compliment. 
 
El no compliment de les normes suposa la comunicació de la mateixa als             
pares a través de fulls d’incidències i quedaran registrades. Depenent de           
la gravetat de la falta s’aplicaran diferents sancions. 
 
 
 
 
 
 

 


