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NORMES GENERALS 
 
 
- Per aconseguir una bona convivència s’han de complir les normes bàsiques del centre, tot respectant els drets i deures de 
tothom. 
 
- Ens  hem de tractar amb respecte i correcció i hem de mantenir unes actituds de tolerància, col�laboració  i comprensió 
envers les altres persones. 
 
- Respectarem i tindrem cura del recinte escolar, de les instal�lacions i del material, tant propi com comunitari. 
 
- Farem el possible per mantenir les aules en bones condicions d’higiene, pulcritud i ordre. 
 
- Es mostrarà interès per participar en les activitats escolars, tant individuals com col�lectives. 
 
- Totes les faltes d’assistència hauran d’ésser justificades. 
 
- No es pot anar al lavabo durant les classes, si no és per una urgència. 
 
- En cas de produir-se desperfectes per imprudència o negligència hauran d’abonar-se les despeses d’acord amb les normes que 
dicta el Reglament de Règim Intern. 
  
-Es demana també als pares i mares que acostumen a acompanyar i venir a buscar els seus fills, que procurin no dificultar 
l’entrada i sortida..  
 
- Només poden entrar a l’interior de l’Escola a buscar els nens i nenes els pares de l’alumnat de P-3 i P-4. Els altres hauran de 
romandre a l’exterior del recinte. És una norma que cal complir per la seguretat de tots i totes. 
 
- Recordem que dins de l’Escola no es permès de menjar llaminadures. Us recomanem que feu un bon esmorzar a casa i així 
evitareu  el consum de llaminadures, que no afavoreixen la salut dels infants ni el seu rendiment. 
 
-Cal aparcar els cotxes no entorpint l’espai reservat a l’autocar, no ocupant el pas zebra ni  estacionant a les cantonades. 
 
-Els alumnes han d’agafar tot el necessari abans de sortir de classe (bata, abric i si els cal material per treballar a la 
biblioteca); després no han de tornar a entrar, ni per oblits ni per deixar coses. 
 
-Els mòbils no estan permesos; si en porten han de estar desconnectats a la motxilla i l’Escola no es fa responsable del que 
pugui passar. 
 
-Tampoc es poden utilitzar en tot el recinte, els jocs de maquinetes electròniques, els reproductor de música tipus MP3 , etc. 
En cap cas l’Escola es responsabilitza de pèrdues, trencaments, etc. 
 
 
Horaris 
 
 
L’horari habituals de les activitats escolars lectives és: 
 
Educació Infantil / Educació  Primària   
 
-Matí:  de  9  fins a   2/4 d’1  del migdia. 
 
-Tarda: de 2/4 de 4    fins a les  5 de la tarda 
 
Al mes de juny és fan uns dies de jornada única matinal. L’horari és: 
 
Educació Infantil / Educació Primària  
 
-Matí:  de  9 fins a la 1  del migdia. 
   
 

Normes d’organització i funcionament   (resum) 
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Durant els dies de jornada matinal del juny, segueix funcionant el servei de menjador fins a les 3 de la tarda; també es fan 
activitats de tarda organitzades per l’AMPA fins a les 5. Oportunament i amb temps suficient s’informa dels dies, dels horaris i 
de les activitats. 
 
Preguem la màxima puntualitat; la porta s’obre 10 minuts abans de l’hora i es tanca cinc minuts després, i no es permet 
l’entrada a qui arribi més tard si no és degudament justificat. 
 
Després de 2/4 d’1  del migdia els,  els/les  alumnes de l’Educació Infantil i d’Educació Primària han de sortir del recinte, 
excepte els/les  que utilitzem el servei de menjador o l’activitat fins a 2/4 de 4  de la tarda.  
 
Igualment, després de les 5  de la tarda, els/ les  alumnes han de sortir de l’escola i solament s’hi poden quedar els que 
participen en les activitats extraescolars o activitats internes de l’Escola. 
 
 
Puntualitat 
 
Els pares i mares de l’alumnat han de ser molt puntuals a l’hora d’arribar i també han de ser molt puntuals els pares a l’hora 
de venir a recollir-los. Respecte a aquest punt cal dir que en cas de no recollir els fills/filles  s’està incomplint el deure de 
tenir-ne cura i això comporta que el menor està desemparat. En aquesta situació de conflicte i en la línia de protegir els 
ciutadans/es, es pot requerir la intervenció de la policia municipal perquè actuï en exercici de les seves competències. 
 
Si podeu preveure el retard, us recordem que l’AMPA ofereix servei de guarderia per una petita col�laboració econòmica 
 
Neteja: 
 
Fem insistència en aquest aspecte que considerem primordial en l’educació del nen/a: la neteja corporal i de la roba. 
Ajudarem a crear uns hàbits imprescindibles i evitarem també un possible rebuig per part dels seus companys/es. 
 
Extremem la neteja del cap per prevenir l’aparició de paràsits, sobretot durant el canvi d’estació. Penseu que un alumne/a 
que no reuneixi les condicions higièniques necessàries, serà enviat cap a casa fins que es normalitzi la situació. 
 
Assegurança: 
 
L’assegurança anual que té contractada l’AMPA, cobreix els accidents que es puguin produir durant les activitats escolars i 
extraescolars programades pel centre i també durant un període de temps prudencial (1/4 d’hora) necessari per fer el 
recorregut de casa a l’Escola i de l’Escola a casa. Cal tenir present que abans de portar el nen/a al metge, n’ha d’estar 
assabentat el Centre. Cas de no fer-ho així no es tindrà dret a gaudir de l’assegurança. Per saber  les condicions concretes de 
l’assegurança us podeu dirigir a l’AMPA. 
 
Equip esportiu: 
 
Pel que fa referència a l’esport, a la classe d’Educació Física caldrà tenir en compte el següent: 

a) La classe d’Educació Física és obligatòria i el fet de no poder fer-ne per algun motiu, caldrà que aquest sigui 
justificat per escrit al professor/a utilitzat l’agenda. 

b) L’equip de l’Escola: xandall, samarreta, pantalons curts,  és obligatori per atots els nens i nenes de l’Ensenyament 
Primari en totes les sessions d’Educació Física, i el fet de no poder complir amb l’esmentada obligació, caldrà 
justificar-lo al/ a la professor/a d’Educació Física. 

c) Sobre l’obligatorietat de canviar-se de roba, dutxar-se i el calçat, caldrà tenir en compte el següent: 
 
El gimnàs disposa d’un terra que requereix una certa cura; per aquest motiu tots els nens i nenes de l’Ensenyament Primari 
hauran de portar  a cada sessió d’Educació Física, una bossa amb unes sabates esportives que tinguin la sola neta i que seran 
d’ús exclusiu pel gimnàs. 
 
1-Cicle Inicial – No serà obligatori canviar-se de roba després de la classe d’Educació Física. Per higienitzar-se s’utilitzaran 
tovalloletes humides 
 
2-Cicle Mitjà – Serà obligatori canviar-se la samarreta després de la classe d’Educació Física, com també l’ús de tovalloletes 
humides. (Si la classe d’E.F. és a la darrera hora del matí o de la, no hi haurà obligatorietat de canviar-se la samarreta). 
 
3- Cicle Superior - Serà obligatori canviar-se la samarreta després de la classe d’Educació Física, com també l’ús de 
tovalloletes humides. (Si la classe d’E.F. és a la darrera hora del matí o de la tarda, no hi haurà obligatorietat de canviar-se la 
samarreta). 
 
4- Educació Infantil – Els nenes i nenes hauran de venir amb sabates esportives el dia de psicomotricitat, xandall o roba 
còmoda. 
 
Al mateix temps us preguem que marqueu amb el nom, tant l’equip esportiu com la roba de portar, i tant els petits com els 
grans. D’aquesta manera facilitarem el trobar la roba perduda. Us demanem que passeu per l’Escola quan trobeu a faltar 
qualsevol peça de roba. 
 
Bates: 
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Pel que fa a la utilització de les bates caldrà tenir en compte el següent: 
 
- Serà d’ús obligatori a l’Educació Infantil, Cicle Inicial i Cicle Mitjà, a les hores de classe. 
 
- Al cicle superior serà d’ús obligatori a les hores de classe d’Expressió Plàstica. 
 
- La bata serà obligatòria per tots els/les alumnes a les hores de menjador. 
 
La bata a  l’Educació Infantil: 
 
 Es porta a casa a rentar cada dia. 
 
També s’ha de posar una tireta amb el nom a les jaquetes, abrics, anoracs, etc. També han de portar el nom les bufandes, 
gorres, guants i motxilles. Les motxilles de l’E. Infantil no han de portar rodetes. 
 
A cicle mitjà- la bata es portarà a casa els dimecres i els divendres. 
 
A cicle superior – els divendres i els dies que sigui necessari 
 
Activitats extraescolars: 
 
L’AMPA de l’Escola programa cada any i trimestralment, una sèrie d’activitats extraescolars al migdia i a l’acabar les classes de 
la tarda. D’aquestes activitats en rebreu informació a l’inici de cada trimestre. Caldrà, doncs, passar trimestralment per 
l’Escola a fer la inscripció durant les hores que oportunament se us indicarà junt amb el programa trimestral d’activitats. Per 
poder participar en aquestes activitats cal ser soci de l’AMPA. 
 
Visites: 
 
A l’inici de  cada curs escolar us facilitarem els horaris de visita dels professors del centre.. Perquè siguin profitoses, insistim 
una vegada més en la necessitat d’avisar prèviament. Es pot utilitzar l’agenda del nen o nena per concertar visita amb el 
mestre/a. 
 
En cas que l’horari no s’ajusti al vostre, poseu-vos en contacte amb el/la professor/a corresponent per a trobar una hora que 
vagi bé a tots. 
 
Per  la seguretat de tots i totes: 
 
Els pares i mares no pujaran cap a les classes i passadissos. En el cas que tinguin una visita concertada ho manifestaran al 
conserge, Secretaria o Direcció que els indicaran on s’han de dirigir. En cap cas aniran cap  a les aules sense autorització 
prèvia. 
 
Menjador escolar: 
 
Aquest servei és obert a tots vosaltres perquè pugueu comprovar el seu funcionament, els menús... i acceptem tot suggeriment 
que es pugui fer per millorar-lo. Recordeu, però, que és un servei voluntari pels/ per les alumnes de Tàrrega i no es toleraran 
faltes de disciplina greus, les quals provocaran la pèrdua de la plaça. El servei de menjador funciona des de l’acabament de les 
classes del matí i fins a l’inici de les classes de la tarda. També ofereix el seu servei els dies de jornada única matinal els dies 
de Juny. 
 
Llibres de text i material escolar: 
 
Els llibres de text són obligatoris per a tots els nenes i nenes així com un material mínim que cada cicle especificarà a l’inici 
del curs: llibretes, estoig, etc. En cas de no poder fer front a aquestes despeses cal demanar els ajuts de llibres i material 
escolar dins de les convocatòries que oportunament es comuniquen a totes les famílies. 
 
La resta de material fungible que els/les  alumnes utilitzen a la classe: cartolines, pinzells, cola, pintures, etc., és material 
socialitzat de tots  el grup-classe i que el centre compra per tots a uns preus  molt econòmics. Les despeses  d’aquest material 
fungible es paguen amb les aportacions que fan les famílies i que són gestionades per l’AMPA. Cal estar al corrent del 
pagament del material per poder anar a les excursions. 
 
Els llibres i el material que necessitaran el trobaran a qualsevol llibreria. 
 
Esmorzar: 

 
Dins de la programació de l’Educació Infantil no està contemplat el fet de dedicar un temps concret a l’esmorzar dels nens, per 
la qual cosa no es dedicarà temps a l’esmentada activitat, llevat de casos especials (diabetis, malalties, motius concrets, etc.) 
prèvia certificació de l’especialista mèdic i amb l’entrevista pertinent entre pare/mare i el mestre/mestra. Això no treu que 
es pugui menjar alguna coseta a mig mati a l’hora de sortir a l’esbarjo. Cal pensar que ho han de poder menjar de manera 
autònoma. 
Els alumnes de primària esmorzaran a l’hora del pati 
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Aniversaris: 
 
No s’ha de portar res per repartir als nens (ni tant sols llaminadures). Ho celebrarem a classe. 
 
 
 
Administració de medicaments. 
 
No es donaran medicines als nens ni es permetrà que en portin , si no porten la recepta mèdica amb les indicacions oportunes i 
sempre que el fet de prendre-la sigui imprescindible fer-ho durant l’horari escolar. Cal signar una sol�licitud. 
 
 
Aspectes específics pels nenes i nenes de P3 
 
Els/les alumnes de P�3, cal que portin, a fi i efecte de millorar el funcionament de les classes, alguns materials importants: 
una muda sencera, i una ampolla d’aigua amb el nom posat. En una reunió prèvia s’informarà els/les pares/mares. 
Els nens i nenes que es queden al menjador han de portar un pitet gran que es canvia cada dia, amb una goma en lloc de beta, 
per poder-lo passar pel cap sense necessitat de lligar-lo. Els nens i nenes que dormin després de dinar han de portar, també un 
llençol  ajustable que es queda de dilluns a divendres i una manteta ( ja avisarem quan farà fred). No oblideu de posar-hi el 
nom. 
 
És millor que portin roba pràctica (no han de portar granotes, ni cinturons, ni tirants). Recomanem les sabates amb “belcro”. 
 
Cada setmana fem una sessió de psicomotricitat i cal que aquest dia el nen/a vingui amb roba còmoda i sabata esportiva ( ja us 
informarem del dia exacte). 
 
Els llibres, la muda, l’ampolla d’aigua, ... es portaran el primer dia de classe. 
 
NOTA: El menjador escolar inicia les seves activitats el primer dia de classe. 
 
 

 LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 
 
Mesures de promoció de la convivència 
 
És voluntat del centre el potenciar la resolució pacífica de conflictes mitjançant el diàleg i la mediació. Cal fer esment del 
caràcter educatiu que han de tenir els processos i les accions que s’emprenguin, tant per prevenir com per corregir conductes 
inadequades, amb la finalitat de satisfer tant el dret al desenvolupament personal com el deure d’aprendre i mantenir actituds 
de responsabilitat. 
En la programació general de centre de cada curs escolar s’hi inclouran activitats que tendeixin a la millora  la convivència.  
 
 
Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes 
 
Es considera l’acció tutorial com la base de la resolució i prevenció dels conflictes.  
Tot l’alumnat d’E. Primària comptarà amb una agenda que,  entre altres utilitats, es destinarà a recollir de manera escrita  
totes aquelles conductes positives  i també les  contràries a les normes de convivència de cada alumne/a. Servirà també 
perquè la família estigui assabentada dels progressos positius de l’alumnat i també si ha incorregut en alguna conducta 
contrària a la convivència pacífica, per felicitar el/la alumne/a o posar-hi remei en cas de conducte no correctes.  
És molt important no qüestionar l’autoritat del/ de la mestre/a davant dels fills i filles. Si ho creieu convenient demaneu 
primer una entrevista amb el tutor o tutora; posteriorment, en cas necessari, adreceu-vos a la direcció de l’escola. 
 
Normes de convivència  
 
 
Normes de convivència dels/de les pares/mares 
 
Tenint en compte que el nen necessita una seguretat i una constància en les normes de convivència i que de res serveix el que 
hem assenyalat i exigit en el Col�legi sense el recolzament de la família... 
 
1. Els pares hauran de no obstaculitzar l’educació dels fills amb el seu exemple. 
2. Tractaran de crear un clima de convivència que permeti al nen trobar-se bé a casa i comunicar els seus sentiments. 
3. Mantindran freqüents contactes amb els tutors i professors a fi i efecte d’anar d’acord amb la mateixa línia educativa. 
Caldrà també fer un seguiment acurat i periòdic de l’agenda dels fills/filles. 
4. Hauran d’anotar a l’agenda, telefonar o bé presentar-se al Col�legi quan falti algun dels seus fills a classe. Aquesta 
justificació haurà de ser motivada. El Centre cridarà l’atenció a aquells pares que consideri que autoritzen excessives 
absències o són poc justificades. 
5. Hauran d’aportar el material mínim exigit per la bona marxa de l’alumne. 
6. Procuraran assistir a les reunions generals o a les demandes dels tutors sempre que siguin convocats. 
7. Procuraran posar la màxima cura en acomplir aquest articulat del Reglament i en complir allò que van signar en la Carta de 
Compromís Educatiu. 
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Normes de convivència dels/de les alumnes 
 
Essent els alumnes els subjectes sobre els quals recau directament l’acció educativa -docent, es requereix d’ells 
particularment un esforç i col�laboració especials. Per tant: 
1. Haurà d’assistir regularment i puntualment a les activitats escolars. 
2. En cas d’absència és obligada la seva justificació. Les absències seran anotades pel professor. 
3. Realitzarà responsablement les activitats escolars. 
4. Respectarà l’edifici, les instal�lacions i el mobiliari del centre. 
5. Haurà de venir degudament net i endreçat. El professor, si ho considera necessari, avisarà als pares per tal  que prenguin les 
mesures adients. 
6. Respectarà els professors, la resta del personal del Centre, els seus pares i companys. 
7. En cas d'absència per malaltia contagiosa, haurà d’aportar la corresponent justificació mèdica que autoritzi la seva 
reinserció a la classe. Sense aquesta autorització i en previsió de contagi, hom no permetrà el retorn a la classe 
 
 
Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures correctores 
 
 

Conductes contràries  lleus Mesures correctores 
 
1.La desobediència a les indicacions de qualsevol 
persona del Centre. 
2. La manca ocasional de neteja. 
3. Manifestacions de mal gust, crits, paraules 
grolleres. 
4. Petits descuits en la conservació del material 
comú del Centre. 
5. Tirar papers a terra. 
6. La no realització dels treballs escolars. 
7. Les baralles dins el recinte escolar. 
8. La manca d’atenció a les explicacions del 
professor. 
9. Menjar xiclets o altres llaminadures. 
10. Utilitzar el material comú sense haver demanat 
permís. 
11. Enfilar-se per les porteries i tancat del pati o 
pujar a la rampa. 
12. Cridar pels passadissos, a la fila i en el canvi de 
classes. 
13. Embrutar i fer mal ús de les papereres. 
14. No portar la bata i el xandall de l’escola. 
15. Malmetre les parets de l’edifici. 
16. Jugar amb les joguines a l’hora de classe. 
17. Moure’s pels passadissos corrent sense mantenir  
l’ordre i les files 
 

 
1. Reflexionar i treball de l’empatia. 
2. Demanar perdó 
3. Canvi de lloc de la classe 
4. Racó (temps mort) 
5. Fora de la classe (sempre que   estigui 
vigilat) 
6. Últim lloc a la fila 
7. Privació d’activitats que els agradin: pati, 
Educació Física,... 
8. Requisar la joguina 
9. Netejar el pati, o el que ha embrutat 
10. Reproduir el conflicte verbalment o per 
escrit. 
11. Nota a l’agenda per informar els pares. 

 
Conductes contràries greus Mesures correctores 

 
1. No portar firmada l’agenda reiteradament. 
2. Malmetre i trencar material de l’escola. 
3. Contestar o cridar a un mestre faltant-li al 
respecte. 
4.Insultar  un company o qualsevol persona del 
centre. 
5. Pegar a un company o a qualsevol persona del 
centre.  
6. Sortir del centre en horari lectiu sense permís 
del mestre o justificant dels pares. 
7. Falsificar documents  
8. Tenir més de 6 notes a l’agenda d’actitud 
incorrecta. 
9. Amenaçar a un company o qualsevol persona del 
centre  verbalment o amb algun instrument. 
10. Reiteració en les   conductes contràries lleus 
 

 
1. Reproduir el conflicte per escrit. 
2. Demanar perdó i pensar com pot canviar i 
millorar el que ha fet. 
3. Mediació (contracte) 
4. No participar en sortides fora del centre ( 
la propera sortida) 
5. No participar en activitats extraescolars 
(15 dies màxim)(Correspon a l’àmbit de 
gestió de l’AMPA) 
6. Reparació dels danys (econòmicament) 
7. Realització de tasques educadores (2 
setmanes màxim) 
8. No assistència a determinades classes 
(màxim 2 dies) 
10. Amonestació escrita tramesa a la 
família. 
11.Canvi de grup o classe  (màxim 5 dies) 
12. Baixar posicions en el “semàfor” 
13. Treball de tutoria amb el  grup-classe 

 
 
Caldrà notificar per escrit a la família les mesures correctores següents: 
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-No participar en sortides fora del centre 
-No participar en activitats extraescolars 
-Reparació dels danys (econòmicament) 
- Realització de tasques educadores. 
- No assistència a determinades classes (màxim 2 dies) 
- Canvi de grup o classe  (màxim 5 dies) 
 
De manera general es consideraran conductes contràries a les normes de convivència del centre les concretades en la Secció 5 
del present capítol, però quan no siguin de caràcter greu (LEC -  La Llei 12/2009 de 10 de juliol, Article 37, apartat 4). 
 
 
Si es considera que les conductes contràries a les normes de convivència del centre especificades anteriorment tenen un 
caràcter greu, caldrà dirigir-se  a la Secció 5 –Conductes greument perjudicials per la convivència del centre 
 
 
Secció 2.Faltes d’assistència a classe 
 
Les faltes d’assistència i puntualitat són considerades conductes contràries que alteren la convivència del centre. 
 
Caldrà parlar amb les famílies i fer-los veure la necessitat d’inculcar bons hàbits de puntualitat i d’assistència a classe si no és 
per causa major.  
 
En cas de faltes de puntualitat continuades, serà el tutor/a qui es posi en contacte amb la família. 
 
Es podrà privar l’entrada a l’aula durant la primera hora de classe per no interrompre i també la realització de tasques 
educatives de servei a la comunitat durant aquesta estona d’espera. 
 
 
Secció 3. Faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre Educatiu (LEC -  La Llei 12/2009 de 10 de juliol) 
 
1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes següents: 
 
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, 
el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat 
personal. 
 
b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les 
dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació 
de personalitat en actes de la vida escolar. 
 
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. 
 
d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 
 
2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença 
o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus. 
 
 
Secció 4. Mesures correctores i sancionadores de les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre 
 
1-No participar en activitats extraescolars i complementàries 
 
2-No assistir al centre (màxim 3 mesos) 
 
3-No participar en activitats lectives amb el seu grup  (màxim 3 mesos) 
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LEC – llei 12/2009 de 10 de juliol 
Decret autonomia de centres 102/2010 de 3 d’agost 
Decret 279/2006 de 4 de juliol sobre drets i deures dels alumnes. 
 
 
 
Nota: Aquest  publicació és un resum de les “Normes d’organització i funcionament” i recull alguns aspectes rellevants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


