Generalitat de Catalunya

NORMATIVA ALUMNES BATXILLERAT

Departament d’Ensenyament

Institut Bosc de la Coma

Convivència
●

Parlar de forma tranquil·la, sense aixecar la veu, amb respecte, sense dir paraules
malsonants quan et dirigeixis als teus companys/es, professors/es i a tota la comunitat
educativa.
● No es poden portar posades gorres, caputxes ni similars durant les classes.
● Respectar la jerarquia d’informació:
o Si tens qualsevol problema intenta solucionar-lo amb la persona implicada
(company/a, professor/a). Si no pots trobar una solució, comunica-ho al/la teu/teva
tutor/a. Si el problema persisteix, el/la tutor/a ho comunicarà a la persona implicada.
En cas que no s’hagi pogut arreglar el/la tutor/a s'adreçarà a la Cap d’Estudis de
Batxillerat i per últim al Director del centre.
o El problemes generals de la classe s’adreçaran al delegat/da perquè sigui
l’interlocutor/a.
● Tenir un comportament correcte en les sortides; pensa que representes a una institució,
l’Institut Bosc de la Coma i a uns estudis, Batxillerat.
● Assistir a totes les sortides proposades per l’Equip Docent.
● Respectar les indicacions dels professors i del personal PAS.
● Està totalment PROHIBIT FUMAR dins totes les instal·lacions de l’Institut.

Higiene i seguretat Covid-19
· L’entrada i sortida de l’institut es farà sempre per la porta assignada segons el Pla
d’Organització de centre 21-22 i la PGA (primer de batxillerat accés 2 -Carrer Villanueva
de Algaidas- i segon de batxillerat accés 3 -Carrer Aranjuez-).
A l’hora d'esbarjo la sortida dels estudiants de batxillerat serà per l’accés 2.
En casos d’entrades o sortides fora de l’horari ordinari es farà a través de l’accés 1 (porta
principal).
·

A l’institut sempre s’ha d’anar amb mascareta.

· En les entrades i sortides del centre, és obligatòria la higiene de mans amb gel
hidroalcohòlic. També abans i després d’anar al lavabo.
·
Durant l’hora d’esbarjo, l’alumnat de postobligatori ha de sortir del centre (per l’accés
de postobligatori), i per tant, no pot quedar-se als passadissos ni a l’aula. L’excepció
durant els esbarjos serà per anar a recollir a consergeria llibres que s’han demanat
telemàticament en préstec a la biblioteca, comprar l’esmorzar i, en cas de pluja intensa.
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Utilització de les aules
● A les aules no es permet menjar, beure (excepte aigua), fumar, menjar xiclets ni
llaminadures.
● No es permet l’ús de telèfons mòbils, auriculars ni d'aparells de música personals
(iPod o similars) dins l'aula ni dins el centre en hores lectives. El seu ús a l’aula es
sancionarà amb una expulsió d’aula (E) i en altres zones prohibides serà sancionat
amb una incidència de fora de l’aula (I-FA). i serà equivalent a una expulsió d’aula a
efectes de sancions. El professor que hagi sancionat l’alumne ho comunicarà al seu tutor
i aquest a la Cap d’estudis.
● En acabar la classe, es deixarà en ordre el material (taules, cadires, ordinadors,...),
es recolliran tots els papers i no es deixarà res per sobre les taules.
● En acabar les classes, abans de sortir a darrera hora, cal pujar la cadira sobre la
taula.

Utilització dels ordinadors i material informàtic

● No es permet l'ús de programari de jocs, música ni qualsevol web no autoritzat
expressament pel professor/a.
● Cal que els alumnes es facin responsables del bon ús del material informàtic i el
cablejat de xarxa i elèctric. Els desperfectes ocasionats per utilització indeguda seran
sancionats i els responsables hauran d'assumir els costos econòmics que se'n derivin.
● Abans de sortir de l'aula, és important verificar que tots els ordinadors estiguin apagats.
●
En el cas d'utilitzar ordinadors portàtils, es desarà el portàtil a l'armari corresponent
de l'aula, i fent-ho amb la delicadesa que es mereixen aquest tipus d'equips.
● Està totalment prohibit canviar qualsevol connexió dels ordinadors sense el permís del
professor.
● No es poden desinstal·lar ni parar els programes i serveis que tenen els ordinadors del
centre.
Utilització de la xarxa
●

●

●

●

Cada usuari és responsable de vetllar per que ningú pugui utilitzar el seu compte de
forma no autoritzada. A aquest efecte haurà de protegir la seva contrasenya i els seus
directoris i fitxers de la forma convenient.
Està totalment prohibit accedir a la xarxa utilitzant el nom i la contrasenya d'un altre
usuari. En cas d'haver-ho de fer, cal l'autorització expressa del professor. El no
compliment d'aquesta norma comportarà sancions molt severes i la inhabilitació per
utilitzar els sistemes informàtics.
No es permet l’ús de programaris de jocs, xat, xarxes socials, descàrrega massiva de
fitxers o qualsevol altre que pugui reduir l'ample de banda del conjunt de tots els
usuaris, o que pugui atemptar contra la seva seguretat o la dels sistemes.
No es permet la navegació a Internet d'aquelles pàgines no expressament autoritzades
pel professor/a.
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Assistència i puntualitat
● L’assistència a classe és obligatòria ja que forma part de l’avaluació
contínua.
● Les absències s’han de justificar en un màxim de cinc dies posteriors. Si
aquest termini s’incompleix, passaran a considerar-se faltes injustificades.
● Si un alumne acumula un 15% de faltes injustificades d’una matèria, es
notificarà a les famílies el risc de perdre el dret d’avaluació continuada, o a l’interessat,
si és el cas que és major d’edat. En cas que s’arribi a un 20% de faltes d’assistència
injustificades es comunicarà per carta la pèrdua del dret d’avaluació continuada.
● Pel que fa a les absències superiors als quinze dies lectius, es comunicarà a
les famílies, o en el seu defecte a l’alumnat major d’edat, la situació d’absentisme
reiterat. Si la situació no es justifica en el termini dels tres dies posteriors a la
comunicació, s’anul·larà la matrícula des del centre.
● Les situacions particulars/personals/professionals dels alumnes seran
estudiades, valorades i tractades per l’equip docent de Batxillerat.
● Per a una òptima dinàmica de la classe, es prega la màxima puntualitat a
l’alumnat i al professorat en l’inici de les classes. L’alumne que arribi més tard del
timbre d'inici de classe, se li comptabilitzarà un retard. Cada retard sense justificar es
podrà tenir en compte en el criteris d’avaluació.
● En cas que un professor no pugui assistir a classe, el substituirà un professor
de guàrdia, que vetllarà perquè es facin les tasques que el professor titular ha deixat
preparades. L'assistència per part de l’alumne és obligada.
● En cas que l'absència del professor afecti a la primera o darrera hora lectives,
l’alumne podrà romandre a l’aula (si ho desitja i en fa un bon ús) però no s’assignarà
professor de guàrdia.

Exàmens

●

El professor/a fixa el contingut de l’examen i acorda amb els alumnes la data de
realització.
● Si un alumne/a falta a un examen per malaltia o per una altra causa major, la
família ha de notificar-ho al centre a primera hora per avisar de la seva absència
i de les causes. Si hi ha malaltia o una altra causa major es podrà portar un
comprovant mèdic o un certificat a la Cap d’estudis, d’aquesta manera es podrà
pactar immediatament amb el professor/a afectat/da la data per a la realització de
la prova. En cas que no hi hagi comprovant o certificat, la realització de l’examen es
programarà l’última setmana de cada trimestre abans de la convocatòria ordinària
d’exàmens. La realització d’aquestes proves pot ser fora de l’horari lectiu habitual
per tal de no afectar a la resta d’hores de classe. Pel que fa a altres situacions
excepcionals, serà el/la tutor/a i la Cap d’Estudis de Batxillerat els qui valoraran el
dret a la realització de l’examen.
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●
●
●

Si un/a alumne/a falta a un examen sense avís previ, s'avaluarà amb un 0 aquella
prova.
Si un/a alumne/a falta reiteradament els dies d'examen, l’equip docent prendrà
les mesures oportunes.
La no assistència injustificada a classes anteriors a l’examen comportarà la pèrdua
del dret a fer-lo. També queda inclòs en aquest apartat el fet d’arribar tard a primera
hora del matí o no poder entrar a classe.

Promoció i repetició de curs
● Els alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries de
primer curs o no tinguin superades dues matèries com a màxim.
● L’alumne/a que, en finalitzar el primer curs de batxillerat, tingui avaluació negativa
en cinc o més matèries, ha de romandre un any més en el primer curs i l’ha de cursar
novament en la seva totalitat.
● L’alumne/a que ha finalitzat el primer curs de batxillerat amb avaluació negativa en
tres o quatre matèries, pot matricular-se a primer sense necessitat de tornar a cursar les
matèries que hagi superat o bé pot optar per tornar a matricular-se íntegrament de primer
curs, renunciant a totes les qualificacions obtingudes.
● Els alumnes obtindran el títol de batxillerat quan hagin superat totes les
matèries tant de primer com de segon.
● L’alumne/a que, en finalitzar el segon curs tingui avaluació negativa en algunes
matèries, pot matricular-se’n el curs següent sense necessitat de tornar a cursar les
matèries ja superades o bé pot optar per tornar a matricular-se íntegrament de segon
curs, renunciant a totes les qualificacions obtingudes (excepte Treball de Recerca i Estada
a l’Empresa).
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Un cop llegit el document Normativa alumnes de batxillerat, certifico
que m’adono per assabentat/da de la normativa (RC_337
NORMATIVA ALUMNES DE BATXILLERAT), i em comprometo a
respectar-la.
□ En/Na ................................................................... amb DNI .......................... com
mare/pare/tutor/a del/la meu/va fill/a ............................................................

Signatura

□ En/Na ................................................................ amb DNI .......................... alumne/a de
Batxillerat.

Signatura

Cal retornar aquest darrer full signat al tutor/a.
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