ACORDS CONSELL ESCOLAR DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2013
1

S’aprova la PGA curs 13/14.
(Hi ha una còpia a Secretaria per a qualsevol consulta)

2 S’aproven les següents modificacions del REGLAMENT DE RÈGIM INTERN:
-

Article 19 ENTRADES
o 19.4.1. En el supòsit que els alumnes necessiten ajuda per a pujar a les classes,
pujaran després que la resta de l’alumnat acompanyats i ajudats per la persona
encarregada que els acompanye.
o 19.5 Els pares o acompanyants no podran entrar al recinte escolar animals de
companyia.

-

Article 21 ELS ESBARGIMENTS
o 21.7 Durant el temps d’esbarjo els alumnes i les alumnes no s’aproparan a la
tanca per a mantenir convers es o relacions amb persones alienes al Centre i
menys acceptar objectes d’elles, excepte amb l’autorització dels mestres
vigilants.
o 21.9 La C.C.P. coordinarà, cada curs escolar, la manera de dur a terme el
manteniment del bon estat del pati, d esprés del temps d’esbarjo, per a realitzar
satisfactòriament les activitats d’Educació Física

-

Article 22 LES EIXIDES
o 22.4. Els alumnes amb problemes de mobilitat eixiran uns minuts abans que la
resta de companys. El pare, mare, tutor/a legal o persona autoritzada pujarà a la
classe després de comunicar a algun membre del centre que va a replegar al
seu fill/a.
o 22.6. En dies de pluja; el director/a o el/la cap d’estudis coordinaran l’entrada
dels pares per a replegar als seus fills/es en les classes. Els/les alumnes amb el
mestre romandran en classe fins que el pare puge a replegar -lo. La porta
d’eixida s’obrirà amb a ntel·lació. Els pares/mares o persones encarregades que
repleguen als alumnes pujaran per l’escala de l’esquerra (zeladora) i baixaran
amb als seus fills/es per l’escala de la dreta (menjador)
o 22.7. Si un alumne del centre no e s replegat en el termini de mitja hora des de
la finalització del seu horari, i no f óra possible localitzar a cap familiar que el
reculla s’avisarà a la policia local.
o 22.8. Els pares, mares, tutors/es legals o persones reponsables dels/les alumnes
que tinguen activitats extraescolars a la vesprada, no romandran di ns del
recinte escolar mentre dure l’activitat.

-

Article 23 FALTES D’ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT
o 23.3.1. Si algun alumne/a aplega després de tancades les portes deurà anar
acompanyat de la persona responsable que justificarà el retard reomplint i
signant el full de registre d’entrades que està en consergeria.
o 23.3.5. Els pares, mares i tutors/es legals o persones encarregades que
acompanyen als alumnes signaran el full d’entrada, que hi ha en cons ergeria,
quan així els ho sol·licite algun membre del centre, sense realitzar cap tipus
d’actes d’incorrecció o desconsideració, sense injúries ni ofenses contra
qualsevol membre de la comunitat educativa. En cas contrari es procedirà a fer
la corresponent notificació al Registre Central, regulat per l’Orde de 12 de
setembre de 2007 que regula la notificació de les incidències que alteren la
convivència escolar, emmarcat dins del Pla de Prevenció de la Violència i
Promoció de la Convivència en els centres escolars de la Comunitat Educativa.

-

Article 24 NETEJA I HIGIENE
o 24.1. Els/les alumnes han d’assistir al col·legi amb la deguda neteja i higiene
personal i vestir de forma apropiada. Per respecte als companys/es i mestres, al
col·legi s’ha de venir vestit de forma correcta, tenint en compte que és un
centre de treball i estudi.

-

25 BIS. ALTRES NORMES DE FUNCIONAMENT
o 25 BIS.1. Una vegada iniciada la jornada escolar, no es portarà als/les alumnes
cap tipus de material escolar que hagen oblidat en casa, exce ptuant esmorzars
que se’ls donarà en l’hora d’esbarjo.

