NORMES DE CONVIVENCIA RECOLLIDES AL ROF

1. PARES, MARES I TUTORS ALUMNES
1.1.En relació al centre











Deixar un telèfon localitzable per casos d'urgència
Atendre les citacions que els faci el centre.
Comunicar casos de separació judicial i custòdia legal.
Abstenir-se de visitar els seus fills al centre durant els períodes lectius o
d'esplai sense causa justificada.
Signar documents, justificacions i autoritzacions.
Justificar absències i comunicar-les oportunament.
Atendre les orientacions del professor-tutor quant al procés seguit pels seus
fills.
Col.laborar en el compliment de les normes de puntualitat, higiene, disciplina,
ordre,...
Autoritzar per escrit les absències del centre dels seus fills.
Signar els bolletins i tornar-los abans de tres dies després de la seva entrega.

1.2.En relació al professorat



Facilitar la informació de tot tipus requerida pels professors que pugui incidir
en el rendiment dels alumnes.
Per tractar qualsevol problema relacionat amb els seus fills dirigir-se en primer
lloc al professor-tutor dins l'horari establert, que decidirà si correspon
traslladar el tema al cap d'estudis o direcció.

2.ALUMNES

2.1.En relació al centre







Conèixer les presents Normes de convivència i complir els seus preceptes.
Tenir cura de les instal.lacions i material fent-ne un bon ús.
No menjar en temps de classe. Els alumnes d'educació infantil berenen dins
l'aula per treballar hàbits d'alimentació i higiene.
Us dels serveis sanitaris : es farà segons les necesitats de distribució i els
horaris que es tenguin. Educació infantil té uns serveis assignats i els alumnes
de primària uns altres : d’aquests n’hi ha uns assignats a nins i uns a nines.
L'alumne ha de romandre dins la classe a excepció de casos puntuals i per
necessitats concretes (rentar-se les mans, anar al servei,..) sempre amb permís
del professor/a que tenguin en aquell moment.

2.2.En relació a les famílies


Comunicar tots els escrits i notes enviades pel centre.
2.3.En relació als alumnes





Evitar jocs violents (pilotes al pati,...)
Evitar agressions.
Col.laborar amb els altres alumnes.
Respectar pertinences dels altres.
2.4.En relació al professorat





Tenir tracte respectuós.
Realitzar tasques i activitats que se'ls assigni.
Plantejar reclamacions al tutor, després al Cap d'estudis i director/a.
2.5.En relació a si mateix







Assistir puntualment i dur el material escolar necessari.
Mantenir l'ordre i compostura dins del centre.
Respectar la normativa existent quant a entrades, sortides, horari, disciplina,...
Presentar firmat pels seus pares els motius d'absències o retards que hagi
pogut tenir.
Tornar signats els bolletins en el termini de dos dies després d'haver-los
entregat.

