NORMATIVA DE
CLASSE I
PROTOCOL
D’ACTUACIÓ PELS
ALUMNES DE
PRIMÀRIA:

ASPECTES A TENIR EN COMPTE:
Per afavorir el bon comportament dels nostres alumnes hem establert tres aspectes a
tenir en compte:
1. Responsabilitat a casa (deures).
2. Responsabilitat en portar el material necessari.
3. Responsabilitat a classe (treball i comportament). Inclou manca de respecte
als companys o professorat, no voler fer una tasca, reiteració en una mala
conducta, ...
Per tal de no deixar acumular incidències, sinó actuar ràpid i amb coordinació amb els
pares per poder resoldre els conflictes o problemes que vagin sorgint, quan un alumne/a
no compleixi la responsabilitat en qualsevol dels tres aspectes se li posarà una creu a
una llista específica per aquest control.
Es tindrà en compte:
a) Quan tingui 3 faltes de material o de deures (1ª tanda), el tutor/a farà una nota a
casa (agenda).
b) Quan tingui 3 faltes més dels mateixos aspectes (2ª tanda), el tutor/a tornarà a
informar als pares o tutors.
c) En cas que es tracti de mal comportament, es podrà aplicar una mesura més
severa adient a la situació i a més es podran acordar, entre els mestres del cicle
corresponent i l’Equip Directiu, mesures més estrictes que afectin qualsevol de
les activitats que es puguin dur a terme a l’escola (no fer alguna activitat lúdica
prevista, no anar d’excursió (encara que sigui pedagògica, ...).

Aclariments:
- En cas que un/a alumne/a no faci els deures a casa, si el mestre implicat ho creu
convenient, es quedarà a fer aquestes tasques o unes de semblants, a l’hora del pati.
- Les faltes s’acumulen encara que les posin mestres diferents.
- Quan s’acabi el trimestre es tornarà a començar de nou amb una altra llista.
- A cicle superior la llista de faltes de comportament és anual.

