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1. Entrades i sortides
Des de l’entrada al Col·legi i fins a l’inici de les classes, els alumnes esperaran als patis. La porta de l’entrada s’obrirà a
les 7.45h. Durant aquest temps no es permetran jocs de pilota ni l’espera a les escales d’accés a les classes. Els
professors seran els encarregats d’obrir i tancar les classes. No es facilitaran les claus als alumnes. Quan soni el timbre
els alumnes sortiran en ordre, deixant la classe endreçada. Es recorda als pares que no poden entrar a les classes. Per a
qualsevol encàrrec s’ha d’anar a Secretaria. Recordam als alumnes que la seva responsabilitat també inclou l’actitud i
conducta al carrer, especialment si afecta altres persones relacionades amb el centre.
2. Esplai
Els mesos de jornada intensiva el temps dedicat a l’esplai serà en dues sessions de 10.50h a 11.15h i 12.55h a 13.10h.
La resta del curs serà de 10:55h a 11:25h, excepte el divendres que continua l’horari de jornada intensiva. Tots els
alumnes davallaran als patis corresponents, deixant la classe endreçada. Durant l’esplai no es permet la sortida dels
alumnes del recinte escolar. Els alumnes, excepte per indicació del professor, no poden quedar a les classes durant el
temps d’esplai. L’esplai forma part de l’activitat lectiva i per aquest fet s’han de complir les mateixes normes que a
classe; no es poden utilitzar mòbils ni aparells electrònics. El temps d’esplai és per relacionar-se i no per amagar-se
darrera d’un aparell electrònic.
3. Menjador escolar
Els que utilitzin esporàdicament aquest servei, han de comprar el tiquet a secretaria abans de les 10.00 hores. Si es vol
fer una reserva per telèfon per al mateix dia, s’ha d’avisar a Secretaria abans de les 9’30h. Si un alumne ha de fer una
dieta especial o ha de prendre algun medicament s’ha de notificar per escrit detalladament . Els alumnes no poden
sortir del Centre durant l’horari de menjador.
4. Ús i conservació del material i de les instal·lacions
Cada alumne és individualment responsable, i la classe com a grup, del bon ús del material i de les instal·lacions i del
mobiliari. Si es deterioren intencionadament o per negligència qualsevol d’aquests elements, l’alumne o la classe
l’hauran de reposar o pagar.
5. Ordre, higiene i imatge personal
L’alumne ha de tenir cura de la neteja, tant personal com de la seva indumentària, que ha de ser l’uniforme escolar o el
xandall, segons el dia, i dels seus materials i equipaments escolars. Es tendrà especial esment en la correcta utilització
del menjador i dels serveis higiènics del centre.
6. Puntualitat i assistència
S’exigirà la màxima puntualitat en les entrades i sortides del Col·legi, en les classes i en totes les activitats escolars i
extraescolars: menjador, sortides didàctiques. Les faltes d’assistència o sortides del Centre durant l’horari lectiu s’han
de justificar per endavant, mitjançant una nota a l’agenda o una trucada telefònica dels pares a Secretaria a primera hora
del dia. Si un alumne arriba tard a qualsevol classe, ha d’entrar obligatòriament a l’aula i el professor ho posarà en
coneixement del tutor . Si hi ha reincidència en faltes de puntualitat, s’aplicaran les mesures disciplinaries pertinents.
7. Oblit del material
L’alumne ha de ser responsable de dur tot el material necessari per a cada activitat. Si ha oblidat el material no podrà
telefonar a casa. L’oblit reiteratiu incidirà negativament en l’avaluació de l’àrea respectiva.
És obligatori l’ús de l’agenda escolar per a tots els alumnes.
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8. Compliment del reglament
S’aplicaran sancions a les faltes comeses per l’alumne, podent arribar a l’expulsió temporal d’una classe o del Centre, si
així ho decideix la direcció (mitjançant el pertinent expedient disciplinari). Es consideren faltes greus, entre d’altres:
• Manca de respecte a qualsevol persona del Centre.
• Agressió física o verbal.
• Destrucció o deteriorament intencionat o per negligència del material, del mobiliari o de les instal·lacions.
• Faltes d’assistència no justificades.
• Faltes reiterades de puntualitat.
• Alteració greu i persistent del bon funcionament de la classe.
• Manca constant de treball i de participació activa en qualsevol assignatura.
• Comportament mancat de civisme i educació en les sortides escolars.
• Vestimenta incorrecta.
• Mal comportament fora del recinte escolar que afecti directa o indirectament altres persones del Centre.
9. Sortides didàctiques
Aquestes activitats s’inclouen dins la programació general de tot el curs. En conseqüència s’exigirà en totes elles
participació i un comportament cívic i responsable. El Centre us informarà per endavant de les condicions concretes de
cada sortida. Els primers dies del curs els pares o tutors rebran l’imprès d’autorització, que han de signar perquè els
alumnes puguin participar en totes les visites didàctiques .
Les sortides hauran de pagar-se a secretaria, durant l’esplai, dins els dies establerts, el que no ho faci així no hi podrà
assistir i quedarà al Centre fent les tasques assignades pel tutor o professor corresponent.
10. Entrega de bolletins de notes
Els alumnes del Centre rebran tres bolletins de notes, corresponents als tres trimestres del curs, que han de tornar firmats
dins dels dos dies següents a la recepció. Les dates d’entrega seran:

Avançament de notes del 1r trimestre ---------------------6 de novembre
1r trimestre------------------------------------------------------21 de desembre
Avançament de notes del 2n trimestre --------------------19 de febrer
2n trimestre -----------------------------------------------------22 de març
Avançament de notes del 3r trimestre ---------------------20 de maig
3r trimestre------------------------------------------------------23 juny
Us pregam que reviseu comparativament les qualificacions de cada avaluació, no sols els coneixements, sinó també
l’actitud, i les observacions dels professors. Abans de rebre aquestes qualificacions trimestrals, estareu informats del
rendiment acadèmic dels vostres fills, mitjançant el registre de notes de l’alumne, els quaderns de treball, l’agenda i les
entrevistes amb els tutors i els professors.

12. Criteris d’avaluació
A l’hora d’avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes es tindran en compte els aspectes següents :
• Actitud de l’alumne.
• Compliment de les normes específiques de cada assignatura.
• Esforç.
• Treball diari a la classe (quadern, intervencions orals, etc).
• Presentació, ordre i correcció lingüística en totes les activitats escrites.
• Proves orals i escrites.
• Treballs trimestrals.
• Treballs en grup.
• Actitud i participació en les visites didàctiques.
Si no es fa un examen injustificadament, es qualificarà negativament. Els treballs s’han de presentar a la data fixada. Tot
i això, és obligatori lliurar tots els treballs per poder superar les assignatures. Tots els exàmens i proves escrites
quedaran arxivats al Centre, a disposició dels pares o dels alumnes, prèvia cita amb el professor corresponent.
13. Promoció i repetició de curs i obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària
1. Els alumnes de 1r, 2n i 3r que hagin superat els objectius de totes les matèries cursades o tenguin avaluació negativa
en dues matèries de l’etapa com a màxim, promocionen automàticament per juny.
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Els centres, per facilitar la recuperació a aquells alumnes de primer a tercer que al mes de juny hagin suspès alguna
assignatura del mateix curs o de cursos anteriors, han d’organitzar proves extraordinàries els tres primers dies hàbils
del mes de setembre.
Al igual que el curs anterior, en el còmput de les matèries avaluades negativament s’han de considerar tant les
matèries del propi curs com les dels cursos anteriors, i també s’han de computar de manera independent per a cada
curs les matèries d’idèntica denominació.
Per setembre, els alumnes de 1r, 2n i 3r que hagin superat els objectius de totes les matèries cursades o tenguin
avaluació negativa en dues matèries, com a màxim, promocionen automàticament.
Excepcionalment, es pot autoritzar la promoció amb avaluació negativa en tres matèries segons els criteris generals
establerts pel centre:
a. No abandonar cap assignatura al llarg del curs, tant del curs actual com assignatures pendents de cursos
anteriors.
b. Veure si el conjunt de qualificacions permeten afrontar el proper curs o els estudis posteriors amb
possibilitats.
c. L’actitud de l’alumne al llarg del curs ha de ser correcta, complint les normes específiques de cada
assignatura, demostrant esforç i entregant tots els treballs de l’assignatura.
L’alumne pot repetir el mateix curs una sola vegada, i dues vegades, com a màxim, dins l’etapa. Excepcionalment,
pot repetir dues vegades a quart curs si no ha repetit en cursos anteriors de l’etapa.
L’equip docent ha de proposar per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per juny a
l’alumnat que hagi superat totes les matèries i n’hagi assolit les competències bàsiques i els objectius. També pot
proposar per al títol al setembre a l’alumnat que tengui avaluació negativa en una o dues matèries, i
excepcionalment en tres, sempre que consideri que l’alumne o alumna ha assolit les competències bàsiques segons
els criteris generals establerts pel centre.
Els alumnes que en finalitzar l’etapa no obtinguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria i tenguin
l’edat màxima d’escolarització en l’etapa disposaran, durant els dos anys següents, d’una convocatòria anual de
proves per superar les matèries pendents de qualificació negativa, sempre que el nombre d’aquestes no sigui
superior a cinc. Les persones interessades han de sol·licitar la realització d’aquestes proves en el mes d’abril de
cada any.

14. Relació pares- professors
Es important l’assistència a la reunió informativa general de principi de curs (dia 24 de setembre 16.30h), per tal de
conèixer les característiques de l’etapa i la planificació concreta d’aquest curs.
En vistes al seguiment individual de cada alumne el tutor sol·licitarà almenys una entrevista individual amb els
pares/tutors de l’alumne.
Al llarg del curs la comunicació entre pares i professors serà contínua mitjançant notes a l’agenda, trucades telefòniques
i les entrevistes individuals que siguin necessàries.
Si els pares volen sol·licitar entrevista amb el tutor, la direcció o els professors, han de demanar hora prèviament a
Secretaria.
15. Uniforme escolar i esportiu
L’ús de l’uniforme escolar, així com del xandall de col·legi és obligatori a tots els nivells. Els podeu adquirir a l’escola.
Us informam que aquest curs coexisteixen l’uniforme antic i el nou.
16. Ús del mòbil i aparells electrònics
L’ús del mòbil i d’aparells electrònics està prohibit al llarg de tota la jornada lectiva (fins i tot els esplais). Si és
necessari contactar amb els vostres fills, heu de trucar a l’escola. Tant els mòbils com els mp4 i altres aparells
electrònics no promouen l’estudi ni faciliten les classes. En cas d’ús reiterat, es prendran les sancions pertinents.

3

17. Adscripció del professorat
CÀRRECS
Director---------------------------------Jerónimo Massanet Amer
Cap d’Estudis--------------------------Marilena Campos Palazón
Coordinador ---------------------------Josep Oliver Marroig
TUTOR/A
1r ESO ---------------------------------Jordi Tomàs Homs
2n ESO ---------------------------------Josep Oliver Marroig
3r ESO ---------------------------------Cristina Mestre Ferrer
4t ESO ---------------------------------Maria Salvà Rams
PROFESSORS
Música ---------------------------------Mateu Vidal Bosch
Educació Artística --------------------Montserrat Giner Molina
Anglès ----------------------------------Magdalena Cánaves Llompart / Laura Daviu Moncadas
Informàtica-----------------------------Jerónimo Massanet Amer
Educació Física -----------------------Alberto González Crisci
Llengua Catalana ---------------------Maria Salvà Rams
Taller d’artesania ---------------------Montserrat Giner Molina
Religió i Pastoral----------------------Julio Barcudi
Ètica ------------------------------------Catalina Fernández Castañer
Matemàtiques -------------------------Mª del Carmen Galdón Garau/Jerónimo Massanet Amer/Marcos González Muñoz
Ciències naturals ---------------------Mª del Carmen Galdón Garau/ Jordi Tomàs Homs
Biologia i geologia 4t ----------------Mª del Carmen Galdón Garau
Física i química 4t --------------------Jerónimo Massanet Amer
Llengua Castellana -------------------Josep Oliver Marroig
Ciències Socials ----------------------Cristina Mestre Ferrer
Educació per a la ciutadania -------Cristina Mestre Ferrer
Tecnologia ----------------------------Marcos González Muñoz
Orientadora ---------------------------Margalida Amengual Mera
Professors de reforç ------------------Josep Oliver/Cristina Mestre/Catalina Fernández /Mª del C. Galdón/Montse Giner
Prof. Suport a integració ------------Marilena Campos Palazón

Palma, 11 de setembre de 2015

L’equip docent d’Educació Secundària Obligatòria
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