
 
 
 
 
 

 

Benvolguda família, 
 
Considerem l’educació com un contingut de l’acció educativa escolar, i remarquem la urgència d’orientar tot el 
procés educatiu vers la consecució de la formació integral de l’alumne, entesa com a col·laboració en el seu 
desenvolupament i realització personal. Sabem que els valors inherents a les normes de convivència i la necessitat 
de sotmetre’s en funció dels valors socials, com són : la convivència, el respecte...  tenen molta importància en el 
procés educatiu. 
Per això proposem les següents normes com a mitjà de convivència.  

 
NORMES DE CONVIVÈNCIA 

1. Respectar totes les persones. 
2. Respectar les instal·lacions del centre i utilitzar de forma adequada el material. 
3. No manifestar actituds de violència. 
4. Mantenir l’ordre i  la neteja al centre (a l’aula, al pati, a les escales i als passadissos). 
5. Tenir cura de l’aspecte i la higiene personals. 
6. Ser puntual i justificar les absències i els retards a l’agenda. 
7. Cap alumne podrà sortir del centre sol sense l’autorització dels pares per escrit a l’agenda. 
8. Entre classe i classe no es pot romandre al passadís. 
9. No es pot fumar en el centre ni en les immediacions. 
10. Els alumnes han de tenir cura del seu material escolar i pertinences. En cas de pèrdua l’escola no es farà 

responsable. 
11. S’han de tenir apagats els mòbils i altres aparells electrònics en tot el recinte escolar. El col.legi no es fa 

responsable de la pèrdua d’aquests objectes. 
12. Complir totes les normes contemplades al RRI. 

 
NORMES D’APRENENTATGE 

1- Fer les tasques escolars,i estudiar diàriament i mostrar interès i atenció a les explicacions del professor. 
2- Portar el material necessari per a cada activitat. 
3- Portar l’agenda a l’escola i lliurar-la al professor/a que la demani. 
4- És obligatòria l’assistència a les activitats i sortides culturals programades per l’escola. 
5- Ser net i pulcre en els treballs acadèmics. 
6- Respectar el material propi i dels companys. El col.legi no es fa responsable de la pèrdua del material: llibres... 
7- Afavorir el bon funcionament de la classe, evitant interrupcions inadequades. 

 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE I MESURES 
CORRECTORES 

Les contemplades en el Decret de Normes de Convivència i al RRI.  
 

FALTES GREUS 
a) Actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa escolar 
b) Manca de respecte al professorat  i personal no docent. 
c) Es considerarà manca de respecte: insultar, no obeir les indicacions del professor, conducta desafiant... 
d) Manca de respecte als companys. 
e) Agressió física, verbal o amenaces contra professors, alumnes i personal no docent. 
f) Les vexacions i humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa escolar, particularment aquelles que 

tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba que es realitzin contra l’alumnat més vulnerable per les 
seves característiques personals, socials o educatives. 
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g) Suplantació de la personalitat en actes de la vida docent i falsificació o sostracció de documents i material acadèmic 
h) Deteriorament greu, causat  intencionadament, de les dependències del centre, material d’aquest o dels objectes o 

pertinences dels altres membres de la comunitat educativa  
i) Apropiar-se de coses alienes (mòbils, material escolar...) 
j) Fumar dintre del centre. 
k) Actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre. 
l) Portar substàncies il·legals i /o objectes que comportin un perill 
m) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència del centre i al RRI. 
n) Altres contemplades a la legislació vigent. 
o) L’enregistrament, publicitat o difusió no autoritzades de qualsevol imatge i/o so en l’àmbit escolar, a través de 

qualsevol mitjà o suport. 
p) La pertorbació molt greu del normal desenvolupament de les activitats del centre. 
q) L’incompliment de les sancions imposades. 
r) Assistir a l’escola havent pres alcohol i/o substàncies il·legals.  
s) La incitació o estímul a la comissió d’una conducta greument perjudicial per a la convivència en el Centre. 

 

MESURES CORRECTIVES DE FALTES GREUS (Decret de Normes de Convivència) 
En tots aquests casos s’obrirà expedient 
a) Realització de tasques educatives per l’alumne, en horari  lectiu, i/o reparació econòmica dels 
danys materials causats. 
b) En cas de detectar-ne indicis d’haver pres alcohol i/o substàncies il·legals, es trucarà als pares 
perquè vinguin a recollir l’alumne afectat. Si la situació es repeteix, es comentarà als Serveis 
Socials.  
c) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries, convivències, 
sortides... 
d)) Canvi de l’alumne de grup o classe  
e) Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes. 
f) Inhabilitació per cursar estudis al centre. 
g) Inhabilitació definitiva per cursar estudis en el Centre que s’ha comès la falta. 

 
NORMES  ESPECÍFIQUES: 

 
ESO: 

a) Quan l’alumne acumuli 3 retards s’avisarà per escrit als pares a través de l’agenda . En cas d’ acumular-ne 6 retards, 
l’alumne romandrà un dia a casa. Si l’alumne és reincident, la comissió de convivència ho valorarà i prendrà altres 
mesures correctives. 

b) En cas que a un alumne li soni el mòbil, la primera vegada aquest es deixarà a porteria i els pares el podran recollir. Si 
aquest fet es repetís un segon cop, l’aparell es retornarà als pares passat un mes. 

 
BATXILLERAT 

a) Absències a controls:  
- Si un alumne falta a un examen per malaltia o porta un justificant del metge, es repetirà la prova en el moment que el 

professor de l’àrea cregui oportú,prèvia notificació al tutor. Si no es justifica l’absència a un control, no es repetirà la 
prova. 

- En els casos reincidents, el professor de l’àrea podrà decidir si repeteix el control a l’alumne. 
b) Quan l’alumne acumuli 3 retards a la mateixa àrea, el professor de l’àrea baixarà un punt de la nota del trimestre. 
c) Passadís: Els alumnes poden sortir al passadís però han d’entrar a l’aula abans que el professor. Si hi entren després 

del professor es considerarà un retard i no se’ls deixarà entrar a classe. 
d) Obtindrà un 0 a l’examen l’alumne que copiï o que li soni el mòbil. 

__________________________________________________________________________________________________ 

NOTA: Les normes de convivència i d’aprenentatge de l’escola, així com les mesures correctives, 
es poden consultar a la pàgina Web del centre: http://www.xtec.cat/centres/a8029881/ 

 

Col·legi Sagrat Cor de Jesús 

 
La família té coneixement  de les normes de convivència  i d’aprenentatge i signa aquest document com a 
mostra de la seva acceptació. 
Nom del pare/mare o tutor..............................................D.N.I........................................................................ 
 
 
Signatura: 
 

Terrassa, 19  de setembre de 2012 
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