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ELS DRETS DELS ALUMNES.
Els alumnes tenen dret a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rebre una formació que els permeti aconseguir el ple desenvolupament de la seva personalitat.
Una valoració acurada i objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, així com rebre
la informació necessària sobre els seus resultats d’avaluació.
Al respecte a la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, així
com també a la dignitat personal i la integritat física
A participar individualment i col·lectivament en el funcionament i la vida del centre, així com
a associar-se i reunir-se en el centre en el marc de la legislació vigent.
A manifestar-se amb llibertat, sempre amb respecte als professors, als altres membres de la
comunitat educativa, al caràcter propi i al projecte educatiu del centre.
A gaudir d’una orientació escolar i professional que asseguri la seva llibertat de decisió
d’acord amb les seves aptituds, coneixements i capacitats.
A ser educats en la responsabilitat i a gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica.

ELS DEURES DELS ALUMNES.
1.

2.

3.

4.

Els alumnes tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels altres
membres de la comunitat escolar i, en particular, l’exercici de les atribucions pròpies dels
professors i de la direcció del centre.
L’estudi constitueix el deure bàsic dels alumnes, que comporta l’aprofitament de les seves
aptituds personals i dels coneixements que s’imparteixen amb la finalitat d’assolir una bona
preparació humana i acadèmica. Aquest deure es concreta en l’obligació d’assistir a classe amb
puntualitat, respectar el calendari escolar i l’horari establert, realitzar les tasques encomanades
pels professors, esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats
personals i respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys.
L’assistència a classe és un deure dels alumnes. La falta a classe de manera reiterada pot
provocar la impossibilitat de l’aplicació correcta dels criteris generals d’avaluació i de la
pròpia avaluació contínua.
El respecte a les normes de convivència dins del centre, com a deure bàsic dels alumnes,
s’estén a les obligacions següents:
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L’assistència a classe és una obligació de l’alumne.
Cal arribar puntuals, només es permeten cinc minuts de retard a la primera hora de classe
i de manera excepcional. Superats aquests cinc minuts tindrà consideració de falta.
3- En cas que un alumne falti justificadament a un examen el professor buscarà l’estratègia i
la manera de resoldre-ho. En cap cas es repetirà l’examen un altre dia.
4- Cal ser dins l’aula a l’hora que pertoqui, esperant el professor. No es pot sortir del centre
entre classe i classe.
5- No es pot menjar durant el temps de classe. Només es permetrà beure aigua en cas de
necessitat.
6- El mòbil ha d’estar en mode avió i dins de la motxilla. El professor és l’encarregat de
marcar el seu ús.
7- Cal tenir respecte envers les persones que formen el grup classe, tant amb el llenguatge
verbal com amb el no verbal: parlar amb un to adequat, no cridar, no dir paraulotes ni frases
malsonants, no contestar malament a companys, ni professors, ni a cap professional del
centre.
8- Cal respectar les instal·lacions i el material del centre (no donar cops, deixar la classe
endreçada...).
9- Les aules no són el lloc adequat per deixar pilotes, patinets, skates... Si és el cas, cal
deixar-los al pati. El centre no es fa responsable dels objectes personals de cada alumne.
10- Cal venir al centre vestit i calçat adequadament: no xancles, xancletes, banyadors,
escots pronunciats, pantalons o faldilles excessivament curts, transparències, gorres ni
caputxes.
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ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT A CLASSE
Només es podran considerar faltes justificades les causades per malaltia certificada mèdicament
o les comunicades per les famílies en el cas dels menors d’edat, les causades per motius laborals
acompanyades de còpia del contracte laboral i/o certificació laboral i les citacions oficials. També
seran considerades faltes justificades tots aquells casos que el tutor comuniqui a la junta
d’avaluació.
En el cas que el tutor detecti un excés de justificacions de faltes d’assistència, regint-nos pel
principi d’educació presencial iniciarem el protocol 2, d’absències i convocarem les persones
implicades: alumnes i famílies dels alumnes menors d’edat i dels majors, si ho han autoritzat signant
el document corresponent.
Es considera necessari avisar telefònicament o per la plataforma “Alexia” si un alumne/a ha de
faltar algun o alguns dies a classe. En tot cas, sempre caldrà comunicar-ho per escrit. (cal llegir les
instruccions de l’Alexia).
L’assistència a classe és obligatòria en totes les hores presencials. En cas de manca d’assistència
reiterada sense justificació es pot arribar a perdre el dret a l’avaluació continuada.
Quan un alumne arriba tard de manera reiterada després dels avisos, entrevista amb el tutor,
registre tutoria i/o full de compromís, es pot iniciar un procés disciplinari per tal de corregir aquest
incompliment.
Les activitats programades dins de cada matèria o dins del pla d’acció tutorial del centre són
obligatòries per a tots els alumnes.
La normativa diu que les decisions col·lectives de no assistència a classe “no tindran la
consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció, quan aquestes hagin estat el
resultat de l’exercici del dret de reunió i siguin comunicades prèviament a la direcció del
centre”.
Els alumnes tenen dret a participar en les convocatòries de vaga però han de complir el següent:
- Sempre cal una autorització dels pares o tutors legals pels alumnes que siguin menors
d’edat.
- Si l’alumne no ve al centre i ho ha comunicat prèviament a la direcció tindrà una falta
d’assistència però en cap cas no tindrà la consideració de falta de conducta.
- Si l’alumne menor d’edat ve al centre però vol marxar, caldrà el permís explícit dels pares o
tutors legals.
- La vaga o protesta ha de ser convocada pels sindicats d’estudiants majoritaris o haurà
d’afectar directament els interessos dels alumnes del centre.
- Sempre cal garantir el dret a l’assistència al centre dels alumnes que no volen secundar la
vaga, en la mesura de les possibilitats i circumstàncies.
En tot cas, si l’alumne incompleix la normativa haurà de seguir el procediment establert en les
NOFC: notificació disciplinària, comunicat disciplinari, instrucció d’expedient.
Per ampliar la informació sobre la normativa i sistema d’avaluació podeu consultar la pàgina
web: www.lopezvicu.info a l’apartat “qui som”.
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