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ACCÉS I SORTIDA DEL CENTRE  

1. L’alumnat d’ESO que arriba amb transport escolar, una vegada baixa del bus, ha d’entrar al               

recinte de l’institut i esperar al pati, amb la mascareta posada correctament i mantenint la               

distància de seguretat. No es pot romandre fora del recinte de l’institut.  

2. Els alumnes resten al pati o al porxo fins a l’hora que tinguin assignada per entrar a l’aula. 

3. Els alumnes accedeixen a les aules en l’horari, l’accés i la porta establerts per cada nivell: 

➢ 1r ESO. Entrada a les 8.05 h per l’accés principal del centre i la porta principal de                 

l’edifici (porta 1). 

➢ 2n ESO. Entrada a les 8.05 h per l’accés principal del centre i la porta nord de l’edifici                  

(porta 3). 

➢ 3r ESO. Entrada a les 8.10 h per l’accés principal del centre i entrada directa al                

barracó vell. 

➢ 4t ESO. Entrada a les 8.10 h per l’accés principal del centre i la porta principal de                 

l’edifici (porta 1). 

➢ 1r BAT. Entrada a les 8.10 h per l’accés del carrer Mandri i la porta sud de l’edifici                  

(porta 4). 

➢ 2n BAT d’arts. Entrada a les 8.10 h per l’accés del carrer Mandri i la porta nord de                  

l’edifici (porta3). 

➢ 2n BAT no arts. Entrada a les 8.10 h per l’accés del carrer Mandri i entrada directa al                  

barracó nou.  

➢ FP. Entrada a les 15.00 h per l’accés del carrer Mandri i la porta sud de l’edifici (porta                  

4).  

4. La sortida del centre es farà per les mateixes portes que l’entrada i seguint els següents horaris:  

➢ 1r i 2n d’ESO a les 14.35. 

➢ 3r i 4t d’ESO i BAT a les 14.40.  

5. A l’hora de sortida de l’Institut, l’alumnat d’ESO i BAT anirà diligentment cap als autobusos o                

baixaran pel carrer Joaquim Cusí Fortunet o pel carrer Mandri a fi de facilitar l’entrada de                

l’alumnat de CFGM.  

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT  

1. Cal mantenir la puntualitat a l’hora d’entrada i sortida de classe i exigir puntualitat a l’alumnat. 

2. La falta d’assistència injustificada a les classes implica una falta greu.  

3. Si un/a professor/a es demora, l’alumnat ha d’esperar-se a l’aula i el/la delegat/da ha d’anar a la                 

sala de professors a avisar al professorat de guàrdia.  

4. Si un/a alumne/a ha de sortir del centre per anar al metge... ha de portar prèviament la                 

justificació dels pares i aquests o un adult responsable l’han de venir a buscar a l’institut.  

5. Els pares/mares, tutors/es o guardadors/es legals, quan vinguin a buscar un/a alumne/a en             

horari escolar, hauran de signar un imprès que se’ls facilitarà a la consergeria del centre.  

DINS EL PERÍMETRE DE L’INSTITUT 

1. És obligatori portar la mascareta en tot el recinte. 

2. L’alumnat no pot utilitzar el telèfon mòbil ni altres aparells electrònics en horari escolar              

excepte quan el professorat els ho indiqui, amb funcions didàctiques.  
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3. S’aconsella que els mòbils restin dipositats a les taquilles del centre durant l’horari escolar. 

4. En cap cas, el centre no es pot responsabilitzar de la pèrdua o sostracció de telèfons mòbils, ni                  

diners, ni altres objectes de valor. 

5. Els alumnes no podran fumar, ni ingerir alcohol, ni substàncies tòxiques dins el perímetre de               

l’Institut, ni tampoc en els accessos, ni a les instal·lacions esportives.  

6. No està permès realitzar acrobàcies (cabrioles, salts mortals...) en tot el recinte escolar, llevat              

de les classes d’Educació Física quan el professorat ho demani i ho supervisi.  

7. No està permès llençar papers, llaunes, entrepans... a terra. Aquest acte serà sancionat amb              

una falta lleu. Hi ha papereres a l’interior i al pati del centre.  

DINS L’INSTITUT  

1. El canvi d’aula, la sortida al pati o qualsevol desplaçament dins el centre, s’ha de fer amb ordre i                   

silenci, portant obligatòriament la mascareta i respectant el funcionament de les classes a les              

altres aules.  

2. L’alumnat  s’ha de mantenir dins de la seva aula entre classe i classe. 

3. L’alumnat d'un nivell té prohibit anar a la zona de passadissos d'un altre nivell i viceversa.                

L’alumne/a que no ho compleixi serà penalitzat amb 1 falta lleu.  

4. En els espais coberts, l’alumnat no podrà portar gorra, ni barret. 

ÚS DELS LAVABOS 

1. Els alumnes de 1r, 2n i 4t d’ESO aniran al WC de la seva zona d’aules de manera esglaonada,                   

entre les 10.10 h i les 11.10 h, seguint el següent horari:  

➢ Grups A: 10.10 h  

➢ Grups B: 10.25 h 

➢ Grups C: 10.40 h 

➢ Grups D: 10.55 h 

2. Els alumnes de 3r i BAT aniran al WC a l’hora d’esbarjo.  

 

DINS L’AULA  

1. És obligatori l’ús de la mascareta dins l’aula. 

2. L’alumnat s’ha de mantenir dins l’aula assignada durant la seva sessió de classe. 

3. Només en cas d’extrema necessitat, l’alumnat pot sol·licitar sortir de l’aula. 

4. L’alumnat no pot abandonar l’aula abans que ho indiqui el professorat. 

5. L’alumnat va a l’aula amb el material escolar que es requereixi en cada sessió. No es pot                 

compartir material entre companys.  

6. L’alumnat ha de tenir cura de la infraestructura i del material escolar. En cas de desperfecte,                

l’alumnat o la seva família haurà d’assumir el cost de la reparació o restitució. 

7. A les aules, no es permet menjar ni mastegar xiclet. El professor/a podrà autoritzar a beure a                 

l’alumne/a.  

8. L’alumnat s’ha de mantenir en el lloc assignat pel/per la tutor/a i no es podrà canviar de lloc, a                   

menys que el professorat ho indiqui durant la seva hora de classe. 

9. Si un alumne/a guixa una taula tindrà una falta lleu i si guixa una paret o altre mobiliari tindrà                   

una falta greu. 
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10. Si un alumne/a no compleix una sanció imposada pel professorat (expulsió de l’aula, retirada de               

mòbil...) serà doblament sancionat.  

A L’ESBARJO  

1. A l’hora d’esbarjo els alumnes d’ESO no poden sortir del centre i cal que es mantiguin a la zona                   

assignada a cada nivell. 

2. L’alumnat ha sortir i entrar al pati en els horaris i per les portes establertes per cada nivell: 

➢ 1r ESO. Sortida a les 11.05 h per la porta principal de l’edifici (porta 1). Es dirigeixen a la zona                    

1. Entrada a les aules a les 11.35 h per la mateixa porta. 

➢ 2n ESO. Sortida a les 11.05 h per la porta nord de l’edifici (porta 3). Es dirigeixen a la zona 2                     

pel pas dels barracons. Entrada a les aules a les 11.35 per la mateixa porta. 

➢ 3r ESO. Sortida a les 11.10 h. Es queden a la zona 3. Entrada a les aules a les 11.40 h. 

➢ 4t ESO. Sortida a les 11.10 h per la porta nord de l’edifici (porta 3). Es queden a la zona 4.                     

Entrada a les aules a les 11.40 h per la mateixa porta. 

➢ 1r BAT. Sortida del centre a les 11.10 h per la porta sud de l’edifici (porta 4) i l’accés del                    

carrer Mandri. No es poden quedar al recinte de l’institut. Entrada a les aules a les 11.40 h                  

pel mateix accés i porta.  

➢ 2n BAT d’arts. Sortida del centre a les 11.10 h per la porta nord de l’edifici (porta 4) i l’accés                    

del carrer Mandri. No es poden quedar al recinte de l’institut. Entrada a les aules a les 11.40                  

h pel mateix accés i porta.  

➢ 2n BAT no arts. Sortida del centre a les 11.10 h per l’accés del carrer Mandri. No es poden                   

quedar al recinte de l’institut. Entrada a les aules a les 11.40 h pel mateix accés i porta.  

3. El servei de cafeteria es farà a l’exterior, per la porta 2 (porta d’accés a la cafeteria). 

4. A l’hora de l’esbarjo l’alumnat no pot estar darrere dels xiprers de la pista de bàsquet ni darrere                  

dels barracons. 

5. A l’hora de l’esbarjo els alumnes no poden estar a menys d’un metre de distància de la tanca                  

exterior o dels portals d’entrada. 

6. Durant l’esbarjo no està permès estar dins de l’edifici. Només en cas de força major l’alumnat                

podrà quedar-se dins l’aula. 

7. No està permès realitzar acrobàcies (cabrioles, mortals...) en tot el recinte escolar.  

SORTIDES ESCOLARS  

1. Les sortides escolars són obligatòries i estan programades i aprovades pel consell escolar pel              

valor educatiu que comporten. 

2. Un/a alumne/a que hagi estat expulsat del centre (durant un període), per motius disciplinaris,              

no podrà assistir a les sortides lúdiques. Tot i això, l’equip docent podrà reconsiderar-ho si hi ha                 

hagut una millora considerable de l’actitud i comportament de l’alumne/a.  
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