Incidències

Normativa de convivència ESO
Faltes

Faltes greus*
1 falta greu = no assistència a la sortida lúdica del trimestre

Respecte

Ús de les TIC

Responsabilitat
i autonomia

Funcionament
diari

Mesures
Sanitàries

Treball Online

- Utilitzar expressions malsonants.
- Malmetre accidentalment material comú de l'escola.
- No venir vestit adequadament(apart de la incidència
es farà posar bata a l’alumne/a).

- No tenir l’ordinador a punt i carregat. Cal aprofitar
l’hora del pati i el migdia per a carregar-lo.
- Anar a carregar o recollir l’ordinador sense seguir les
indicacions de la professor/a.
- Deixar els carregadors endollats quan no es carrega
l’ordinador.
- Deixar l’ordinador carregant a les 17h.
- Escoltar música sense permís.

- No portar el material necessari (auriculars,
calculadora, estoig, etc.)
- Malmetre no intencionadament material d'un altre
company (s'haurà d'assumir el cost).
- Manipular finestres i persianes sense permís.
- Menjar a la classe sense permís.
- Fer un mal ús de les pilotes (xutar-la, penjar-la, etc.)
i de les instal·lacions del pati.
- Fer un ús inadequat del material de la classe (folis,
llibretes, taules, etc.)
- Irrompre i distorsionar el ritme de la classe.
- Arribar tard després del pati o entre hores de classe.

- Sortir de la classe sense permís.
- Tenir mostres d’agressivitat envers companys, docents,
PAS i material.
- Faltar el respecte al personal docent o no docent del
centre.
- Negar-se ofensivament a obeir.
- Molestar o insultar un company.
- Negar-se a entregar el mòbil.
- Manipular el mòbil en horari escolar (incloses sortides)
sense autorització.
- Manipular l'ordinador d'un company, alterant el seu
treball.
- Endur-se l’ordinador sense permís.
- Fer servir l’ordinador quan no toca.
- Entrar o fer servir pàgines web no indicades: Youtube,
xarxes socials, jocs virtuals, etc.
- Descarregar arxius sense el permís de la professora.
- Escoltar música sense permís reiteradament.
- No tractar adequadament el material de préstec.
- No portar intencionadament o no ensenyar les
comunicacions de l'agenda o documents oficials.
- Fer un mal ús de les finestres i les persianes.

- Molestar o insultar reiteradament un membre de la comunitat
educativa.
- Agredir un membre de la comunitat educativa.
- Barallar-se en horari escolar.

- Fer gravacions o fotografies no autoritzades dins el recinte escolar.
- Ús inadequat de les xarxes socials: bullying, sexting… a companys,
docents o personal del centre.
- Fer servir l’usuari o contrasenya d'una altra persona sense el seu
consentiment exprés.
- Entrar a zones de la xarxa a les quals no s'hi té permís d'accés (servidor
de l’escola).
- Malmetre l’ordinador propi o d’un company intencionadament.
- Manipular o fer ús de l’ordinador del professor sense permís.
- Manipular material del professor/a o material d’altres companys que
guarda el professor/a.
- Malmetre conscientment material d'un company o de l'escola de
manera intencionada (s'haurà d'assumir el cost).
- Falsificar un document oficial del centre (notes) o una comunicació
amb la família.
- Tirar qualsevol cosa per la finestra.
- Portar o crear objectes perillosos o punxants.
- Sostreure objectes personals d'un membre de la comunitat educativa.
- Entrar sense permís en una zona restringida de l’escola.
- Estar en un espai no autoritzat de l’escola fora de l’espai de
convivència.

- Faltar de manera intencionada a l’escola.
- Fer un ús inadequat reiteradament del material de la
classe (folis, llibretes, etc.)
- Anar el lavabo o sortir al passadís entre classes sense
justificació o sense permís.
- Canviar-se de lloc a l’aula sense permís.
- Fer un mal ús de les pilotes (xutar-la, penjar-la, etc.) i
de les instal·lacions del pati reiteradament.
- Fer un mal ús del material sanitari.
- Portar la mascareta mal posada.
- Sortir de la classe i zona de convivència del grup classe sense permís i
- No portar mascareta de recanvi.
- Negar-se a mantenir la distància de seguretat (1,5m)
voltar per l’escola.
- No fer una neteja de mans adequadament.
quan, excepcionalment, no es porta posada la mascareta
- Negar-se a portar posada la mascareta.
- Arribar tard o no complir els horaris establerts durant (pràctica esportiva o esmorzar).
- Incomplir reiteradament qualsevol de les normes sanitàries.
l’estona de ventilació/w.c.
- Escopir dins les instal·lacions interiors i exteriors de
- No respectar l’ordre establert en les entrades i
l’escola.
sortides de l’escola o de l’aula.
- No encendre la càmera i no mantenir el micro apagat. - Realitzar una activitat en paral·lel durant les classes
- Incomplir reiteradament qualsevol de les normes de treball online.
- No respectar el torn de paraula.
que no tingui a veure amb l’escola (jugar a videojocs,
- Enregistrar i/o publicar a les xarxes socials imatges/vídeos/material
- Utilitzar inadequadament el xat de la classe.
etc.)
divers de les classes virtuals.
- Assistir amb retard reiteradament a les classes.
- Faltar reiteradament a les classes online.
- Convidar a qualsevol persona externa a l’escola a les classes online.
- Tenir converses en paral·lel durant les classes.
- No respondre sense justificació els missatges de la
- Faltar el respecte a companys o professors pel xat de la classe.
- Assistir a classe amb una vestimenta inadequada o
tutora.
- Ús inadequat de l’aula online: bullying, sexting… a companys, docents
insuficient.
o personal del centre.

Relatiu a les incidències
La normativa de convivència té vigència en tot l’horari escolar (classes, pati, menjador i sortides).
● L’acumulació de 9 incidènciescomporta quedar-se a la tarda, fora de l’horari escolar.
○ S1 i S2: dimecres de 17 a 18.30h
○ S3 i S4: dimarts de 15 a 17h
○ En cas de no complir-ho, comporta una expulsió.
● L’acumulació de 3 faltescomporten una expulsió.
● El fet de cometre 1 falta greucomporta una expulsió i no assistència a la sortida lúdica del trimestre.
La primera expulsió és d’un dia a casa. Cada expulsió suma un dia més.
En cas d’estar expulsat, cal fer feina a casa i es té en compte en l’avaluació.

Relatiu a les faltes d’assistència a l’escola o a les classes online
Recordem que cal trucar al centre amb antelació per informar de la falta d’assistència. En cas de no poder-ho comunicar telefònicament, podreu fer-ho per l’agenda escolar a l’apartat
Comunicacionsi/o enviar un correu electrònic a la tutora.
La normativa de l’escola respecte a les faltes d’assistència és la següent:
- 9 retardscomporten quedar-se a l’aula a l’hora del pati durant 2 dies a realitzar tasques pendents.  S’informarà a la família amb un comunicat oficial abans de complir els 9 retards.
Es considera retard l’arribada impuntual a l’aula, ja sigui a les 9h i a les 15h o després de pati.

Relatiu a la normativa online:
L’acumulació de 9 incidències, 3 faltes o 1 falta greu repercutirà negativament a l’avaluació final de les competències digitals i transversals, com també la no assistència a la propera sortida
lúdica programada.

Relatiu als dispositius mòbils a l’escola
L’escola FEDAC Salt no es pot fer responsable de la pèrdua, sostracció o dels desperfectes que es puguin produir en dispositius mòbils i gadgets tecnològics propis de l’alumnat.

Relatiu a les sortides i excursions
L’escola planifica i organitza sortides i excursions per completar l’ensenyament competencial també fora de l’aula. Són de caràcter obligatori, tot i que la família té el dret de no afegir-s’hi per
raons econòmiques.
L’escola no retornarà l’import abonat una setmana abans de la sortida o excursió, si és que es justifica degudament (per exemple, amb un justificant mèdic).

PEL BON FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA (Primària)
1. A l’arribar a l’escola deixareu que els vostres fills entrin sols.
2. Cal ser puntuals en portar i recollir els alumnes. Si no és la seva franja horària s’hauran d’esparar al final (respectant la distància de seguretat) per no barrejar-se amb els alumnes que estan
entrant.
3. Els alumnes d’Educació Infantil i de Cicle Inicial no poden marxar sols a casa. Si marxen acompanyats d’un germà gran caldrà tenir signada una autorització. En cas de que algun alumne de
P2 marxi sol, la família ho ha d’autoritzar per escrit.
4. És important assistir i ser puntual a les entrevistes acordades amb els mestres. Avisar amb antelació en cas de no poder assistir-hi.
5. Cal portar només el material permès.L’escola no es farà responsable d’altres objectes personals perduts o malmesos.
6. És imprescindible verificar que els alumnes no presentin cap símptoma de malaltia abans de venir a l’escola. Quan els nens mostrin símptomes de malaltia s’aplicarà el protocol COVID-19.
7. En cas de polls, cal que els alumnes es quedin a casa pel seu propi bé i per respecte als companys.
8. Per a poder administrar algun medicament haureu d’omplir el full d’autorització (web o secretaria). També cal portar el paper del metge on s’hi especifiqui l’administració.
9. Cal justificar amb una nota, trucada o correu electrònic les faltes d’assistència.
10. És obligatori que portin cada dia la bata. També portar el xandall els dies d’educació física i a les sortides.
11. S’ha de marcar amb nom i posar una veta a: bata, xandall (les dues peces), bossetes d’esmorzar...
12. És obligatori portar una mascareta posada i una mascareta de recanvi a dins la motxilla.
13. Cal portar una cantimplora amb aigua marcada amb el nom.
14. Els alumnes haurien de venir esmorzats de casa. L’esmorzar de l’escola ha de ser només complement: petit entrepà, fruita,... (ni sucs ni làctics). Cal dur-ho dins d’una carmanyola o embolcall
reutilitzable.
15. Els alumnes han de venir a l’escola vestits de manera adient no com si anessin a la platja ni com si juguessin un partit de bàsquet, futbol o ballessin funky...
16. Reviseu cada dia l’agenda dels vostres fills i el correu electrònic.

Recordeu que una comunicació fluïda és garantia d’entesa entre la família i l’escola. Tot l’equip de mestres del centre està a la vostra disposició per ajudar-vos en les dificultats
que pugueu anar trobant. L’escola us escolta!

Possibles mesures restauratives (per a tots els cicles de Primària) :
A la nostra escola potenciem el diàleg i l’empatia. Quan un alumne distorsioni aquest clima, es pactarà amb ell una mesura restaurativa per reparar la conducta negativa que ha
tingut.

En cas de portar a l’escola objectes no permesos es guardaran fins que vingui a recollir-los un adult.
Demanar disculpes i, si cal, fer una reflexió per escrit.
En cas de desobediència, conductes agressives, ... si cal, treure l’alumne de classe el temps que es cregui convenient. Si la falta és molt reiterativa se’l podrà deixar sense
alguna sortida o activitat.
A l’hora de l’esbarjo, baixar al pati i quedar-se sense jugar.
Tasques de servei comunitari.
En el cas de Cicle Superior, es pactarà amb els alumnes un protocol d’incidències (Els pares seran degudament informats dels acords que es prenguin)
En cas que s’apliqui alguna de les mesures restauratives, s’avisarà a les famílies mitjançant una nota o un correu electrònic.

