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Mares i pares, 
Per tal de mantenir el bon funcionament del nostre centre ens cal recordar-los un seguit de consideracions 
que han de tenir en compte: 
• Cal ser puntuals en les entrades a l’Escola, com també cal ser puntuals en totes les activitats que es 

facin al llarg del curs, en les hores de sortida de les activitats de colònies, d’excursions i etc. En cas 
d’absència no prevista, l’Escola ho comunicarà pel servei automàtic d’SMS (L’SMS només s’activa si es 
disposa de la contractació del Servei de Recursos). 

• Per sortir del centre en horari escolar és obligatori que els pares ho confirmin mitjançant una nota a 
l’agenda o mail. No es podrà sortir del centre sense autorització. 

• Cal respectar les dates establertes de les activitats d’avaluació (controls escrits, treballs escrits, 
presentació de projectes, treballs en equip, i etc).  

• És necessari tenir en compte que l’agenda és una eina de comunicació entre la família i l’Escola. És per 
aquest motiu que ha d’estar sempre a disposició de professors i famílies, i ha d’estar en condicions de 
poder ser utilitzada. No s’acceptaran comunicats fora d’aquest format.  

• Cal respectar, per raons de seguretat, els següents criteris a l’hora de realitzar comunicats a l’agenda: 
- Totes les notes han d’estar a l’agenda en la secció corresponent. 
- Les notes no han de tenir esmenes de cap tipus (tippex, taques de tinta i etc.) que puguin induir 

a confusió. 
- Els comunicats de sortida del centre han de portar clarament indicada la data i l’hora de sortida 

i també indicar qui els vindrà a buscar. 
- Els comunicats han d’estar escrits íntegrament pels pares i degudament signats. 

• La previsió d’absències s’ha de fer saber prèviament per escrit al tutor/a. En cas d’absència no prevista 
es comunicarà telefònicament o mail a secretaria i es justificarà a l’agenda posteriorment.  

• És imprescindible que per participar en les activitats que es realitzen fora de l’Escola els alumnes tinguin 
signada l’autorització pertinent pels pares o tutors legals dels alumnes i es presentarà als professors en 
els terminis previstos. En cap cas l’alumne no podrà participar en l’activitat sense autorització. Si 
l’alumne no pot assistir a la sortida cal comunicar l’absència telefònicament a  secretaria,  per tal de no 
retardar la sortida de l’autocar. 

• Fora de l’horari escolar la presència dels alumnes a l’Escola no és responsabilitat del centre. 
• Les classes d’Educació Física s’han de realitzar amb l’equipament adequat. Les absències a aquestes 

classes han de ser realment justificables. 
• Les famílies poden sol·licitar entrevista amb el tutor sempre que ho creguin necessari i no cal esperar 

que siguin convocades. Demanem que  respectin l’horari establert a aquest efecte pel tutor/a. 
• Està prohibit menjar llaminadures a classe. 
• No es pot circular pel recinte escolar amb bicicleta, patinet o skate. És obligatori aparcar-los al pàrquing 

de l’Escola. 
• Només s’administraran medicaments que vagin acompanyats de la recepta o autorització pertinent que 

trobareu a la web de l’Escola.  
• Les famílies s’han de responsabilitzar d’informar a l’escola de les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries 

dels fills i també, d’actualitzar les dades personals. 
• És obligatori conèixer i respectar el Pla d'Obertura del Centre, que podeu consultar a la nostra web,  i 

les normes que vagin sorgint al llarg de l'evolució de la pandèmia. L’ incompliment de les normes COVID 
poden comportar mesures disciplinàries. 

• Per entrar a l’Escola és obligatori dur correctament posada la mascareta. També cal que els alumnes 
portin una cantimplora d’aigua. 

• Els adolescents poden exterioritzar els seus pensaments i els seus valors a través d’una determinada 
manera de vestir. Trobem imprescindible que aquesta manera de vestir s’adeqüi a un entorn social 
tolerant, respectuós i democràtic i que no influeixi en les activitats que es realitzen a l’Escola. 
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• Els alumnes que arribin tard entraran a classe quan el professor consideri que és el moment adequat 
per evitar la interrupció de la classe d’una manera continuada o en un moment no convenient. En 
conseqüència, un retard implica la pèrdua d’una part de l’explicació de classe i de la feina feta. 

• L’Escola no es fa responsable dels objectes de valor que els alumnes puguin portar al centre. 
• En hores de classe o en activitats organitzades per l’Escola el mòbil no ha de ser ni visible ni detectable, 

i ha d’estar apagat i fora del calaix. Així mateix, s’han de tenir apagats els rellotges amb alarma o altres 
aparells que puguin produir soroll. Aquests aparells només es podran utilitzar si el docent ho autoritza. 

• Està prohibit fer ús de qualsevol aparell de fotos i/o vídeo i reproductor de música,  sense l’autorització 
del professor/a, ja sigui dins al centre o en qualsevol activitat programada pel centre. 

• Com a pare, mare o representant legal i responsable del menor, em comprometo:  
- A garantir un ús correcte dels dispositius mòbils que l’alumne pugui realitzar a l’Escola o en 

activitats relacionades. El reiterat mal ús dels dispositius electrònics serà advertit i sancionat 
per part del tutor/a. 

- A ser coneixedor del dret a la protecció de les dades de caràcter personal i del dret a la pròpia 
imatge i intimitat de totes les persones, soc el responsable que no es realitzi cap actuació 
que pugui incomplir aquesta normativa, respectant els drets de tots els alumnes i/o 
treballadors d’aquesta Escola. 

- A que no es realitzi cap fotografia o captació d’imatge i/o veu que pugui afectar els drets 
d’intimitat i d’honor de qualsevol persona de l’Escola.  

• També declaro que seré exclusivament l’únic responsable de la captació de les dades i/o imatges que 
es puguin dur a terme en l’àmbit escolar o en les activitats organitzades per l’Escola, així com de la 
seva simple tinença, compartició o publicació en qualsevol mitjà, incloent pàgines web i xarxes socials.  

• He estat informat que l’Escola es reserva el dret a retenir qualsevol dispositiu quan hi hagi sospita que 
no s’ha respectat aquest dret, comunicant-me aquesta situació. Així mateix, el Centre es reserva el dret 
de dur a terme les accions corresponents per les responsabilitats que es puguin derivar de les accions 
que afectin l’honor i/o intimitat de les persones i alumnes de l’Escola davant de les autoritats 
competents. 

 
Els recordem la necessitat de tenir present Els Valors en què es basa l’Escola que podeu consultar a la nostra 
web, i així mateix els demanem el seu recolzament en les decisions preses pel col·lectiu de professors per 
tal d’evitar la possible desautorització davant dels alumnes, fet que podria alterar el funcionament del centre 
i el seu procés educatiu. 
 
Agraïm la seva col·laboració, ja que som conscients que la tasca educativa dels seus fills els implica a vostès 
com a pares i a nosaltres com a docents. 
 
 
Equip de professors. 
 
 
 
 
Alumne/a: 
 

En/na.        amb DNI 

He rebut i estic assabentat/da de la normativa de curs 2021/22 d’ESO de l’Escola Puigcerver. 

Signatura de la mare, pare o tutor legal.   Data:   

Aquesta normativa la poden consultar a la pàgina web de l’Escola.                                www.escolapuigcerver.cat 
 


