	
  
Batxillerat

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL
CENTRE
Article 103
1. Les conductes dels alumnes considerades contràries a les normes de convivència o conductes lleus i que seran
mereixedores de correcció són les següents:
a)

Les faltes injustificades de puntualitat a l'horari de l'escola.

b)

Les faltes injustificades d'assistència a classe o a altres activitats educatives organitzades pel centre.

c)

Qualsevol acte d'incorrecció i desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa.

d)

Qualsevol acte injustificat que alteri el desenvolupament normal de les activitats del centre especialment de les
activitats d’avaluació.

e)

El deteriorament no greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material d’aquest o dels
objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.

f)

Els actes d’indisciplina que, a criteri del professor corresponent o del tutor, no tinguin caràcter greu.

g)

Les injúries, ofenses, amenaces, vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa o que
atemptin contra llur intimitat inclosos quan es facin per mitjà de les xarxes digitals, quan no tinguin la consideració de
greus.

h)

La captura, emmagatzematge, tractament o difusió, per mitjans analògics o digitals, de dades de caràcter personal,
inclosa la imatge i veu, de membres de la comunitat educativa quan no tinguin la consideració de greu.

2. Les mesures correctores d’aquestes conductes contràries a les normes de convivència seran les següents, segons les
circumstàncies:
a) Mesures correctores que pot aplicar qualsevol professor:
–
Amonestació oral.
–

Compareixença immediata davant del tutor, del responsable de la gestió de convivència, el director acadèmic o
del director del centre.

–

Privació del temps d’esbarjo.

b) Mesura correctora que poden aplicar el tutor de l’alumne, qualsevol professor amb el vist-i-plau del tutor, el director
acadèmic o el director del centre:
–
Amonestació escrita, que serà donada a conèixer als pares o representants legals de l’alumne si aquest és menor
d’edat.
c) Mesures correctores que pot aplicar el tutor de l’alumne o el director acadèmic de l’etapa corresponent, escoltat
l’alumne:
–
Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari no lectiu i per un període no superior a dues
setmanes, i/o reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la
comunitat educativa.
–

Suspensió del dret a participar en activitats no lectives del centre per un període màxim d’un mes.

–

Canvi de grup per un període màxim d’una setmana.

–

Suspensió del dret d’assistència a determinades o totes les classes per un període no superior a cinc dies lectius,
durant el qual l’alumne realitzarà els treballs acadèmics que se li encomanin.

–

Sempre que sigui possible, activitats d’utilitat social per al centre educatiu.

–

L’establiment d’obligacions concretes per a la família, en el marc de la carta de compromís educatiu.

3. De qualsevol mesura correctora de les indicades en les lletres b) i c) de l’apartat anterior, n’ha de quedar constància escrita
en l’expedient escolar de l’alumne amb explicitació de quina és la conducta que l’ha motivada, i els seus pares o tutors en
seran oportunament informats.

Article 104
L’alumne i, si és menor de 18 anys els seus progenitors o tutors legals, podran reclamar contra les mesures correctores que se li
hagin imposat en els termes establerts en aquest reglament.

Article 105
Les conductes contràries a les normes de convivència prescriuran pel transcurs del termini d’un mes comptat a partir de la seva
comissió.
Les mesures correctores prescriuran en el termini d’un mes des de la seva imposició.

Article 106
Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i
les menors d’edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció fa una
resolució consensuada, i imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de
la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora
legal.

Article 107
1. Les conductes dels alumnes greument perjudicials per a la convivència que seran considerades faltes greus i, en
conseqüència, seran mereixedores de sanció són les següents:
a)

Els actes greus d’indisciplina, les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, canvis o suplantació de la identitat
digital, vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs
pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal, inclosos quan es facin per
mitjà de les xarxes digitals i/o aparells tecnològics.

b)

L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, especialment les d’avaluació, la
falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida
escolar, inclosa la suplantació de la identitat en xarxes informàtiques.

c)

El deteriorament greu causat intencionadament, de les dependències o els equipaments del centre, del material d’aquest.

d)

Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut (com ara l’alcohol, el
tabac o qualsevol tipus de droga …), i la incitació a aquests actes i especialment la incitació al consum.

e)

La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre.

f)

Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la
comunitat educativa del centre.

g)

La captura, emmagatzematge, tractament o difusió, per mitjans analògics o digitals, de dades de caràcter personal,
inclosa la imatge, el vídeo, l’animació, el text o la veu, de qualssevol membres de la comunitat educativa sense el seu
consentiment exprés, quan se’n derivin conseqüències greus pels mateixos.

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. També quan es realitzin
contra l’alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives.
3. En cas de dubte pel que fa a la gravetat de la falta comesa per un alumne, s’atendrà al criteri de la comissió de convivència
del consell escolar.

Article 108
1. La imposició de sancions per conductes greument perjudicials per a la convivència del centre i considerades faltes greus en
l’article anterior correspondrà al director titular del centre.
2. Les sancions que podran imposar-se per la comissió de les faltes considerades greus seran les següents:
a)

Suspensió del dret de participar en activitats no lectives, extraescolars o complementàries.

b)

Suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de
tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos.

c)

Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre.

d)

Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari lectiu i per un període no superior a un mes.

e)

Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa.

f)

Realització d’activitats d’utilitat social per al centre.

g)

Restitució d’allò que s’hagi sostret.

Així mateix, l’alumne al que se l’hagi obert un expedient, en els termes previstos en aquest reglament, que hagi finalitzat amb
qualsevol tipus de sanció, no podrà ser delegat de curs ni durant el curs en el que se l’hagi obert l’expedient ni en el posterior.
3. La sanció un alumne amb la suspensió del dret a participar en determinades activitats educatives no implicarà la pèrdua del
dret a l’avaluació contínua ni l’obligació de l’alumne de realitzar determinats treballs acadèmics. Per a aquest fi el tutor lliurarà a
l’alumne un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no
assistència al centre. Aquest pla de treball podrà consistir en la realització de lectures, exercicis, en l’estudi de temes, etc.

	
  
4. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre
en les etapes d’escolarització obligatòria es procurarà l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest
acord, la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit.
5. La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a l’alumne/a un
lloc escolar en un altre centre. El Departament d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui
gestionar directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió.
6. Quan s’imposin les sancions previstes en les lletres a) i b) de l’apartat 1, i a petició de l’alumne, el director de l’escola podrà
aixecar la sanció o acordar la readmissió, prèvia constatació d’un canvi positiu en la seva actitud.

Article 109
Les faltes considerades greus podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d’un expedient.

NORMATIVA BÀSICA AL BATXILLERAT
Curs 2016-2017
En el Reglament de Règim Intern (RRI) hi trobem el recull normatiu fonamental de la convivència escolar. En el present
document de “Normativa bàsica Batxillerat” apareixen especificacions d’algunes d’aquestes normes bàsiques per el bon
funcionament durant el curs escolar actual.
INDUMENTÀRIA
INDUMENTÀRIA GENERAL
Els alumnes de Batxillerat no duen uniforme, no obstant, han de respectar el codi d’indumentària establert pel Col·legi. Aquest
codi cal complir-lo de manera rigorosa per a contribuir al bon ambient de l’aprenentatge.
Els següents elements NO estan permesos:
• Xandall
• Calçat esportiu o semi-esportiu
• Pantaló curt
• Leggings
• Vestimenta massa informal, samarretes o escotada
• Gorra o barrets
• Roba amb imatges o missatges inapropiats, ofensius o agressius
• Peces de roba estripades o foradades
• Arracada al nas o qualsevol altre tipus de piercing
• Cabells tenyits de colors estridents
• Roba interior visible per la resta
Els nois NO poden dur: arracades, cap rapat, tenyit o excessivament llarg.
Les noies NO poden dur: maquillatge o ungles pintades de color, tops massa escotats o amb l’esquena descoberta,
minifaldilla, tirants molt prims o l’estómac a l’aire.
Les conseqüències seran les següents: L’alumne que vagi vestit de manera incorrecta no podrà entrar a classe. En
aquests casos es trucarà a casa per a que l’alumne es vagi a canviar i torni al Col·legi degudament vestit.
La repetida falta en la indumentària pot comportar un full d’incidència.
No es permet menjar xiclet en tota l’escola. Amb tres avisos s’obrirà un full d’incidència i se’n deixarà constància.
INDUMENTÀRIA ESPECÍFICA
Els alumnes que cursin l’assignatura d’Educació Física hauran de vestir el xandall propi del Col·legi i només durant les
hores corresponents. Les vambes seran blanques.
Els alumnes que cursin les assignatures de Física, Química i/o Biologia han de dur bata blanca per a les pràctiques al
laboratori.
Els dies que el Col·legi fa algun tipus de celebració especial, els alumnes vestiran camisa o brusa blanca i pantalons o
faldilla negra.
No es permetrà una indumentària o complements que vinculin l’alumne a qualsevol mena de moviment, equip,
ideologia.

HORARIS, PUNTUALITAT I ACCESSOS
1r Batxillerat:
Dilluns, dimecres i dijous: 8.30h - 14.00h i 15.00h - 17.00h
Dimarts: 8.30h – 14.00h
Divendres: 8.00h - 14.00h
2n Batxillerat:
Dilluns i dimarts: 8.30h - 14.00h
Dimecres i Dijous: 8.30h - 14.00h i 15.00h-17.00h
Divendres: 8.00h -14.00h
Els alumnes de Batxillerat tenen la possibilitat de fer ús de la Biblioteca els dilluns i dimarts a la tarda de 15.00 a
17.00h. Les tardes de dimarts i divendres es reservaran per a investigació personal al laboratori i classes de Final Cut.
Es passarà llista a les 9h i a les 15h. Si un alumne/a necessita sortir de l’escola ha de demanar permís al tutor i portar
la corresponent autorització paterna.
L’horari té caràcter preceptiu, per tant els retards no justificats seran sancionats. Per tal de justificar les faltes
d’assistència els pares han d’enviar un e-mail al professor amb còpia a recepció. L’abandonament del recinte escolar
sense permís es considerarà una falta greu.
Quan hi hagi examen és indispensable la puntualitat al centre i la presència de l’alumne durant les hores prèvies a
aquest. En el cas de no ser així serà penalitzat amb 30 minuts menys per a realitzar la prova.
Accessos:
Accés extern: entrada (8.30h) per recepció o amfiteatre i sortida per LeaderLab
Desplaçaments interns a l’edifici principal: per l’escala de l’ascensor.
Tots els desplaçaments s’han de fer en ordre, sense soroll i respectant la puntualitat. No es pot romandre dins de
l’aula durant les estones de pati o en l’horari de dinar.
Les conseqüències, a més de les ja comentades, són les següents: la repetida falta de puntualitat a l’escola pot
comportar romandre a l’escola els dimecres de 17h a 19h per a realitzar una tasca d’utilitat social pel centre.
OBJECTES PERSONALS I MATERIAL ESCOLAR
OBJECTES PERSONALS
L’ús de mòbils no està permès dins del recinte escolar. Es poden desar a les taquilles, sense so, juntament amb la
resta d’objectes personals. Qualsevol mòbil fora de la taquilla serà requisat durant una setmana.
Els objectes personals (jaquetes, motxilles, bosses, etc.) han de quedar guardats dins les taquilles i aquestes tan sols
es poden obrir a les 9h, abans i després de l’hora del pati, al migdia (14h) i a les 15h. Les aules i espais escolars,
inclòs el pati, han de romandre endreçats. No es pot deixar cap tipus de material o roba a sobre o als costats de les
taquilles.
La responsabilitat sobre els ordinadors, tauletes i els seus respectius carregadors dins de l’escola és exclusivament
del propietari. Les consultes tècniques puntuals es podran fer de dilluns a dijous de 13.00h a 14.00h a l’espai de
Coordinació TIC de la 4ª planta (cal respectar aquest horari). El manteniment de l’ordinador o tauletes és
responsabilitat de l’alumne.
Dins els espais de l’escola els dispositius portàtils només es poden utilitzar per a finalitats escolars i d’estudi. El mal ús
de l’ordinador serà sancionat amb entregues extraordinàries a més de les prescriptives. L’incompliment o la incorrecció
en aquestes entregues pot repercutir negativament en la nota.
No és permès l’ús ni la tinença d’Smartwatch a l’escola.
No es pot deixar cap tipus de material a Recepció.
MATERIAL ESCOLAR
Els alumnes han de fer un ús curós dels materials específics del laboratori, de les assignatures d’Audiovisuals i
d’Educació Física. En cas de pèrdua o de desperfectes els alumnes se’n faran responsables.
Els llibres i manuals disponibles al Leader Lab són només de consulta durant l’horari lectiu. Sota cap concepte poden
treure’s fora de l’espai de Batxillerat o endur a casa.
El préstec de llibres i manuals de la biblioteca s’ha de sol·licitar i registrar. Cal complir els plaços de préstec i retornar
els materials en bon estat. L’incompliment de la normativa de la biblioteca pot suposar el bloqueig del préstec.

NORMATIVA ACADÈMICA
Els deures d’estiu seran lliurats la primera setmana de setembre als professors de la matèria del curs actual. Aquests
tindran un pes del 20% a la prèvia.
Tots els treballs i deures que es demanin per escrit hauran de tenir una cal·ligrafia ben llegible. Els treballs es lliuraran

	
  
en el format (manual o digital) que indiqui el professor/a.
En els exàmens s’utilitzarà exclusivament bolígraf blau marí, en el seu defecte es pot fer servir el negre. La utilització
del llapis queda a decisió dels departaments.
Els 5 primers minuts de l’examen es dedicaran a resoldre, per part del professor, qualsevol dubte sobre els enunciats
dels exercicis de la prova. En haver passat aquest temps reglamentari, no es permetrà el més mínim comentari per
part de l’alumnat.
Els treballs lliurats fora de termini s’hauran de lliurar a la classe següent i es puntuaran amb un màxim de 5.
•

El plagi en els treballs i la còpia en els exàmens serà automàticament puntuada amb un zero. El professor farà ús d’un
programa que permet detectar qualsevol text plagiat.

•

Qualsevol canvi de matèria, modalitat o tipus de Batxillerat s’ha de sol·licitar per escrit en forma i temps adequat,
signat pels pares, per tal que l’Equip Directiu pugui autoritzar-ho. La possibilitat de demanar-ho és fins a l’avaluació
prèvia com a màxim i en diàleg amb el tutor.

•

No es permet menjar xiclet en tot el recinte escolar. Amb tres avisos s’obrirà un full d’incidència i se’n deixarà
constància.

CAPELLA
La capella és un espai sagrat que fa necessària una especial atenció i comportament: fer la genuflexió davant el
sagrari (tocar al terra amb el genoll dret), guardar silenci per respecte i per a facilitar el recolliment i la pregària, saber
quan cal seure, estar dret o agenollat, participar dels actes litúrgics amb el cant i la pregària, seure amb una postura
decorosa.

VESTUARIS (EDUCACIÓ FÍSICA – 1r Batxillerat LOMCE)
Els alumnes hauran de portar una bossa de plàstic amb la seva tovallola.
Dintre del vestidor no es pot menjar.
No es poden emprar cap tipus d'aparell per captar imatges o reproduir música.
El vestidor serà obert abans de començar la classe per deixar les bosses i els abrics. En acabada la classe s'obrirà
uns 15 minuts abans de la classe següent. Els alumnes tindreu 10 minuts per canviar-vos. Un cop canviats de roba i
dutxats (aquells que ho desitgeu), us esperareu a les portes fins que el professors us acompanyi en grup a les vostres
aules.
Un cop el vestidor és tancat amb clau no es tornarà a obrir fins a l'acabament de la classe.
Qualsevol comportament incorrecte, dintre dels vestidors o als seus encontorns, serà sancionat amb full d'incidència.

CAFETERIA
Els alumnes de Batxillerat que vulguin menjar a l’escola faran ús de la Cafeteria i romandran a l’espai escolar de 14h a
15h. No es podrà treure el menjar fora de la Cafeteria. Els alumnes que no mengin a la Cafeteria sortiran a les 14h i
tornaran a entrar a l’escola a les 14.55h.
Les incidències es faran constar a la plataforma i es comentarà al tutor allò que li calgui saber.
Les incidències repetides tres vegades es consideraran falta de més gravetat i es deixarà constància tot prenent-ne
mesura.

He llegit aquest document i em comprometo a respectar aquesta normativa.

Barcelona, ____ de setembre 2016

_____________________________

_____________________________

Signatura de l’ALUMNE/A

Signatura del PARE/MARE/TUTOR
Nom del PARE/MARE/TUTOR:_____________________________________

NOM i COGNOMS DE L’ALUMNE/A: _____________________________________________________
CURS ESCOLAR DE L’ALUMNE/A: _________________________________

