ÚS DE DISPOSITIUS I
XARXES SOCIALS
Durant els primers dies de classe del setembre, els alumnes realitzen
uns tallers sobre l’ús de dispositius mòbils a l’escola i, també, fora de
l’escola. En aquests tallers són informats de les precaucions que han
de prendre durant el seu ús, especialment pel que fa les dades
personals, les xarxes socials i els enregistraments.
Vist que els alumnes tindran un dispositiu digital personal amb
accés a Internet per fer les cerques que calgui no hauran de fer cap
ús del mòbil dins l’escola; us demanem, si us plau, que no el portin.
Si, tot i així, creieu que és indispensable que el portin a sobre, heu
de saber que:
1- No us podeu posar en contacte amb el vostre fill en horari escolar
mitjançant el seu mòbil. Si ho heu de fer, truqueu a l’escola i
gestionarem aquesta comunicació. Evidentment, els vostres fills
tampoc no poden contactar amb vosaltres si no és a través del
telèfon de l’escola.

2- Com que l’escola us demana que no el portin, no es fa responsable del seu
possible deteriorament, sostracció, pèrdua, mal ús per part de tercers...
3- Si l’alumne en fa ús, contravenint la norma, s’aplicaran les següents sancions:
✔
✔
✔
✔

Sona un mòbil de manera imprevista a l’aula: Falta lleu
Manipular un mòbil a l’aula consultant dades: Falta lleu
Manipular un mòbil efectuant gravacions (so o imatge) a l’escola: Falta greu
Reiteració d’algun d’aquests supòsits: Falta greu

4- Al pati, abans del timbre d’entrada, els alumnes poden utilitzar el mòbil, però no
poden fer cap tipus d’enregistrament (de veu o imatge), encara que sigui d’ells
mateixos o amb el permís de qui pugui sortir potencialment en l’enregistrament
(els alumnes són menors i no poden atorgar aquest permís pel seu compte). Només
es podran fer enregistraments en suport digital en el context d’una activitat
educativa i amb l’autorització expressa d’un professor o professora.

5- No es permet l’ús de dispositius mòbils de cap altra mena que els autoritzats pel
professorat en el lloc i en el moment que s’estipuli. Per exemple, els alumnes no
poden consultar (ni l’hora!) un iwatch, Si la consulta no autoritzada es produís
durant una prova d’avaluació, aquesta restaria suspesa.
6- Els problemes derivats del mal ús de les xarxes socials per part dels alumnes que,
tot i produir-se fora de l’escola, provoquin conflictes de relació a l’aula seran
tractats com a faltes disciplinàries amb l’agreujant d’acció col·lectiva o publicitat
manifesta. A més, adreçarem als pares que se sentin perjudicats a interposar la
corresponent denúncia davant del Mossos d’Esquadra. Recordeu que els
responsables legals de les males praxis dels fills són els propis pares; ajudeu-nos a
fer-los conscients.

SORTIDES i EXCURSIONS.
✔

Enguany esfa molt difícil predir sortides amb antelació. En el
cas que en fem, us enviarem per Alexia una circular de cada
sortida o excursió on s’estipula l’hora i el punt de sortida, el
lloc que es visitarà i l’hora aproximada d’arribada i el lloc de
recollida.

✔

En les sortides en transport col·lectiu, els alumnes surten tots
junts i tornen tots junts. No autoritzarem que cap alumne/a es
quedi en un lloc diferent del determinat en la circular o que els
pares el vinguin a buscar, si no és perquè us ho demani
directament el professorat.

✔

No permetrem la incorporació a una sortida d’un alumne amb
retard injustificat. Un cop s’ha enviat el missatge d’absència a
la família, l’escola no es fa responsable de l’alumne. Igualment,
no permetrem la participació d’alumnes en una excursió que
no tinguin un comportament adequat durant les hores
ordinàries de classe; ni la participació en sortides i excursions
d’aquells alumnes que, per la seva situació de salut, els puguin
suposar un risc

ABSÈNCIES i RETARDS
A les vuit menys cinc i a les tres menys cinc sona un xiulet per
avisar als alumnes que ja poden entrar a les aules (si són de
3r) o que s’han de posar a la fila (si són de 1r o 2n) Es fan files
a 1r i 2n per tal que els alumnes pugin en ordre per l’escala i
propiciar la separació entre grups estables. Els alumnes de 4t
romandran al pati fins que els de 1r i 2n hagin pujat. A les
vuit en punt i a les tres en punt sona un timbre al pati.

Pot donar-se el cas que l’alumne sigui dins el recinte de l’escola
però arribi tard a classe; n’hi ha que es queden jugant al pati,
badant, van al lavabo quan ja ha sonat el timbre... En aquests
casos rebríeu un missatge de retard que computaria com la resta
de retards.

Després, per megafonia sona una música per a indicar l’inici
de les classes. El professorat passa llista quan acaba de sonar
aquesta música i envia el corresponent missatge d’absència a
les famílies dels alumnes que no hi són presents. Tingueu en
compte que potser rebeu aquest missatge d’absència tot i
que l’alumne arribi tard.

La porta del carrer Salut es tanca a les 8:10 i a les 15:10, els
alumnes que arribin més tard han d’accedir pel carrer Santa
Bàrbara. La porta de consergeria, doncs, només s’obrirà
passades les 8:10 o les 15:10, respectivament. Compte amb els
alumnes que pretenen accedir directament per aquest carrer
Santa Bàrbara, perquè tindran un retard encara que siguin allà
abans de les 8.00 o les 15.00.

Si l’alumne arriba tres cops tard tindrà una falta lleu i s’haurà
de quedar un dimecres de 12.20 a 13.20. Si l’alumne torna a
arribar tres cops tard, tindrà una altra falta lleu i es tornarà a
quedar un dimecres de 12.20 a 13.20. A partir d’aquest
moment, cada retard serà sancionat amb una Falta Greu, per
reincidència (representaria el setè retard!)

Els alumnes de 3r han de sortir pel carrer Santa Bàrbara i els de
1r, 2n i 4t pel carrer Salut. Aquesta distribució d’accessos i
sortides de l’escola no són un caprici, sinó una norma d’obligat
compliment derivada del Pla d’Evacuació de l’escola i de
mobilitat urbana i de la situació de pandèmia per la Covid19.

.

VESTIMENTA
Els alumnes han de venir correctament
vestits a l’escola; no admetrem shorts
excessivament curts, sabatilles de platja,
samarretes de tirants, res que cobreixi el
cap dins l’escola, ni roba esportiva en
general, tret de les hores d’Educació
Física.
Es demanarà l’alumne que no compleixi
aquesta norma que vagi a canviar-se a
casa.

COVID 19
Tornem a tenir un curs excepcional; entre tots i
totes, hem de procurar que això ens afecti el
menys possible.
Estigueu al cas dels missatges que us puguin
arribar al vostre correu a través de la
plataforma Alexia.
Els alumnes han de dur la mascareta durant les activitats escolars. Fora del
seu grup estable han de guardar la distància social.
Han de portar una mascareta de recanvi i gel hidroalcohòlic, tot i que a la
mateixa escola disposaran de dispensadors als passadissos. Recomanem que
portin una ampolla d’aigua per a no consumir-ne dels lavabos; en aquest cas,
ha d’anar marcada amb el nom.
Utilitzeu el llistat de comprovació dels símptomes de la Covid19 abans de
venir a l’escola.

