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Benvolgudes famílies, després d’unes ben merescudes vacances comencem 

un nou curs escolar que afrontem amb ànims, força i il·lusió.  Ens esperen nous reptes 

i moltes experiències per compartir. Desitgem que sigui ben profitós per a tota la 

comunitat educativa i que puguem recollir èxits, fruit del treball i de l’esforç. Aquest és 

un any especial per a nosaltres ja que el 14 d’octubre és la canonització de la  nostra 

fundadora, Madre Nazaria Ignacia.   

Aprofitem l’ocasió per donar-vos aquesta guia on teniu un resum de tota la 

informació que forma part de la vida escolar dels vostres fills/es. Trobareu també una 

síntesi de les normes d’organització i funcionament del centre que són un punt referent 

en la nostra forma de ser i d’actuar. També us volem comunicar que podeu accedir a 

més informació de l’escola a través de la nostra pàgina web www.smapostols.org. 

Us desitgem un profitós i enriquidor  curs escolar! 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

Amb l’etapa d’ESO s’inicien els ensenyaments secundaris i, com el seu nom 

indica, és una etapa obligatòria, és a dir, que tots els alumnes l’han de cursar dels 12 

als 16 anys. L’ESO consta de quatre cursos escolars. 

L’ESO té com a finalitat proporcionar a tots els nois i noies una educació 

competencial, la finalitat és que els alumnes assoleixin els coneixements i les 

competències necessàries per afavorir la seva autonomia en l’aprenentatge i el seu 

desenvolupament personal i social.  

En aquesta etapa es posa especial atenció a: 

 

 L’adquisició de les competències bàsiques. 

 La detecció i tractament de les dificultats d’aprenentatge tan bon punt es 

produeixin. 

 La tutoria i l’orientació educativa de l’alumnat. 

 La relació amb les famílies per donar suport al procés educatiu dels seus fills i 

filles. 

 

http://www.smapostols.org/
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FAMÍLIA I ESCOLA, TREBALLEM JUNTS 

Les escoles “Misioneras Cruzadas de la Iglesia” apostem per una educació integral, 

cristiana i humana basada en l’atenció a la diversitat on l’objectiu prioritari és 

desenvolupar al màxim les capacitats  dels nostres alumnes.  

Els nostres trets diferencials: 

 Una escola de qualitat 

 Una escola innovadora (metodologies actuals i noves tecnologies) 

 Una escola integral 

 Una escola oberta i participativa 

 Una escola respectuosa 

 Una escola confessional de caràcter cristià 

Recordeu que estem a la vostra disposició i que és la nostra voluntat mantenir una 

actitud de diàleg i escolta per continuar oferint als nostres alumnes uns ensenyaments 

de qualitat i adaptats a la realitat actual. 

 

LEMA DEL CURS 
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OBJECTIUS DEL CURS 

 Implicar a tota la comunitat educativa  en la vivència del lema “Siempre 
adelante”.  

 Renovar i potenciar el Pla ILEC.  

 Treballar noves metodologies per millorar l’expressió escrita i oral. 

 Participar de forma activa en les activitats proposades per les diferents entitats i 
organitzacions del nostre entorn 

 Ampliar i incentivar  l’ús de les llengües estrangeres dins l’ensenyament de 
matèries no lingüístiques 

 Promoure accions per l’estalvi i respecte al medi ambient i desenvolupar les 
activitats de l’escola +sostenible. 

 Formar els tutors en noves metodologies. ( Educació emocional, tutories entre 
iguals,...) 

 Fomentar l’atenció a tot l’alumnat mitjançant recursos i metodologies que 
s’adaptin als diferents alumnes 

 Millorar des de tots els àmbits, els resultats de les competències bàsiques. 

 

ORGANITZACIÓ GENERAL 

 DIRECTORA GENERAL: Mª Teresa Montaña Rodó 

 DIRECTORA PEDAGÒGICA: Pilar Bou 

 SOTSDIRECTORA:  Rosalba Gutierrez 

 CAP D’ESTUDIS D’ESO: Josep Tomàs Carro 

 COORDINADORA PEDAGÒGICA: Montse Garcia 

 COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Montse Garcia  

 COORDINADORA PASTORAL: Filomena  Magne 

 TUTORS  ESO:  

1r d’ESO A: Ana Valdivieso (ana.valdivieso@smapostols.org)  

1r d’ESO B: Albert Giralt (albert.giralt@smapostols.org) 

1r d’ ESO C: Laura Llima (laura.llima@smapostols.org) 

 

            2n d’ESO A: Antonia Chinchilla (antonia.chinchilla@smapostols.org) 

            2n d’ESO B: Laia Gómez (laia.gomez@smapostols.org) 

            2n d’ESO C: Miguel Vegas (miguel.vegas@smapostols.org) 

             

           3r d’ESO A: Antonia Bellido (antonia.bellido@smapostols.org) 

    3r d’ESO B: Isabel Burillo (isabel.burillo@smapostols.org) 

    3r d’ESO C: Amaya Quevedo (amaya.quevedo@smapostols.org) 

 

4t d’ESO A: Javier De Juan (javier.dejuan@smapostols.org) 

4t d’ESO B: Sergi Gomariz (sergi.gomariz@smapostols.org) 

mailto:ana.valdivieso@smapostols.org
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4t d’ESO C: Nuria Sánchez (nuria.sanchez@smapostols.org)  

 

CALENDARI ESCOLAR CURS 2018-2019 

2018 

SETEMBRE 

12 Començament de curs 

24 Mare de Déu de la Mercè- Festa local 
Barcelona 

27 Festivitat de la Mare Nazària 

OCTUBRE 

12 Mare de Déu del Pilar 

15 1r dia lliure de disposició 

NOVEMBRE 1 Tots Sants 

 

DESEMBRE 

6 Dia de la Constitució 

7 2n dia lliure disposició 

8 La Immaculada Concepció 

21 Acaben les classes al migdia. Comencen 
les vacances de Nadal 

 

 

 

2019 

GENER 8 Comencen les classes 

MARÇ 4 3r dia lliure disposició 

ABRIL 12 Comencen les vacances de Setmana 
Santa 

 23 Comencen les classes 

MAIG 1 Dia del treball 

JUNY 10 Segona Pasqua 

21  Final de curs 
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ATENCIÓ:  

 

 Els alumnes promocionaran quan hagin superat totes les matèries cursades 

 Els alumnes repetiran curs quan tinguin avaluació negativa en 3 o més 

matèries o en dues matèries troncals (català, castellà, matemàtiques) 

 Les matèries pendents d’altres cursos compten com a matèries suspeses i 

s’afegeixen a les matèries del curs 

  

Cal recordar: 

 Avaluacions inicials durant els mesos de setembre i octubre. 

 Avaluacions extraordinàries: setembre 2019. 

 

CONVIVÈNCIES INICI DE CURS 

25 de setembre convivència inici de curs fora de l’escola. 

 

HORARI ESPECIAL 

 Del  5 al 12 d’abril durant el treball de síntesi, l’horari serà de 9-13 h 

 i de 15-17h, excepte el dia de la sortida. Divendres de 9-13h. 

 A partir de l’10 de juny l’horari serà de 9-13:15h (jornada intensiva), excepte el 

dia de la sortida lúdica. 
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ORGANITZACIÓ CURRICULAR 

Les següents taules indiquen les diferents matèries curriculars per a cadascun 

dels cursos i la seva assignació d’hores setmanals. 

 

PRIMER D’ESO A B  C 
TUTORIA ANA VAL.1H ALBERT. 1H LAURA LL 1H 

LL. CATALANA LAIA GOMEZ 4H 
+1H LAURA LL 
(REFORÇ+ FRANÇAIS ) 

M.DUATO  4H 
+1H LAURA LL 
(REFORÇ+ FRANÇAIS 

 ROSA 4H 
+1H LAURA LL 
(REFORÇ+ FRANÇAIS 

LL. CASTELLANA 
 

ANTONIA CH 4H 
+1H LAURA LL 
(REFORÇ+ FRANÇAIS ) 

MARIBEL  4H 
+1H LAURA LL 
(REFORÇ+ FRANÇAIS ) 

MIGUEL 4H 
+1H LAURA LL 
(REFORÇ+ FRANÇAIS ) 

ENGLISH LANGUAGE   ANA VAL  3H 
 

LAURA LL3H 
 

LAURA LL3H 

C. SOCIALS AMAYA 3H  
 

ANTONIA B3H 
 

AMAYA  3H 

 BIOLOGIA I GEOLOGIA MARIBEL 3+1H  
+1H ANA MIRANDA 

MIRIAM 3+1H 
+1H ANA MIRANDA 

MARIBEL 3+1H 
+1H ANA MIRANDA 

MATEMÀTIQUES 
 

ESTHER 3H 
 

LUIS  3H  
 

JAVIER 3H   

TECNOLOGIA 
 

ALBERT 2+1 H 
 

ALBERT 2+1 H ALBERT 2+1 H 

ED. FÍSICA SERGI 2H  
 

SERGI 2H SERGI 2H 

MÚSICA 
 

NURIA  S. 2H NURIA  S. 2H NURIA  S. 2H 

VISUAL I PLÀSTICA 
 

MONTSE G. 2H MONTSE G. 2H MONTSE G. 2H 

RELIGIÓ 
 

ANTONIA B  1H ANTONIA B  1H ANTONIA B  1H 

COMPLEMENTARIES 
CHESS 
 

ALBERT  1H 
 

LLUIS 1H JAVIER 1H 
 

EDUCACIÓ EN VALORS I 
 

ANTONIA B  1H ANTONIA B  1H ANTONIA B  1H 

TOTAL 32 h 32 h 32 h 
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SEGON D’ESO A B  C 
TUTORIA ANTONIA CH. 

1H 
LAIA GOMEZ 
1H 

MIGUEL V 1H 

LL. CATALANA 
PILAR  3H 
 

LAIA GOMEZ 
3H 
 

DUATO 3H 
 

LL. CASTELLANA 
 

ANTONIA C. 3H   AMAYA. 3H   MIGUEL  3H 
 

ENGLISH LANGUAGE   ANA VAL. 4H M.DOMINGO 4H LAURA LL. 4H 

C. SOCIALS ANTONIA B. 3H 
 

MARIBEL 3H MARIBEL. 3H  
 

FÍSICA I QUÍMICA 
 

ANA M 3+1H 
 

JAVIER  3+1H 
 

NÚRIA A.4H 
 

MATEMÀTIQUES  OLGA 4H 
 

GUILLERMO 4H 
 

MARTA L4H 

TECNOLOGIA 
 

ESTHER 2+1 H 
 

ESTHER2+1 H 
 

ESTHER2+1 H 
 

ED. FÍSICA SERGI  2H  
 

SERGI  2H  
 

SERGI  2H  
 

VISUAL I PLÀSTICA M.GARCIA 2H 
 

M.GARCIA 2H 
 

M.GARCIA 2H 
 

RELIGIÓ 
 

ANTONIA B  1H ANTONIA B  1H ANTONIA 
B  1H 

OPTATIVES 

TALLER DE ROBÓTICA ALBERT. 2h 

CHESS JAVIER 2h   

FRANÇAIS LAURA LL. 2h  

TALLER DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES II 
 

AMAYA 2h 

SCIENCE IN ENGLISH 
 

NÚRIA A.2h 

COMPLEMENTARIES 

 EDUCACIÓ EN VALORS II 
 

ANTONIA B  1H ANTONIA B 1H ANTONIA B 1H 

TALLER D’EXPRESSIÓ I COMPRENSIÓ  ORAL I 
ESCRITA   
 

PILAR 1H LAIA GOMEZ 
1H 

M.DUATO 1H 

TOTAL 32 h 32 h 32h 
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TERCER D’ESO A B  C* 
TUTORIA ANTONIA  B1H MARIBEL 1H AMAYA 1H 

LL. CATALANA LAIA GOMEZ 3 H M.TAULATS 3 H M.DUATO 3 H 
 

LL. CASTELLANA 
 

ANTONIA CH. 3H  MIGUEL V. 3H 
 

AMAYA 3H  

ENGLISH LANGUAGE   ANA  VAL. 3H 
 

LAURA  LL. 3H M.DOMINGO  3H 
 

C. SOCIALS 
 

ANTONIA B 3H MARIBEL  3H ANA VAL. 3H 
 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 2h 
 

NURIA A. 2+1 ALBA  2+1 NURIA A. 2+1 

FISICA I QUIMICA 2h 
 

NURIA A. 2H ALBA  2H NURIA A. 2H 

MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES 
 

OLGA 4H MARTA 4H GUILLERMO 4H 

TECNOLOGIA OLGA /TOMÀS 2+1 
H 

OLGA/TOMÀS 2+1 
H 

OLGA/TOMÀS 2+1 
H 

ED. FÍSICA 
 

JOSE  A. 2H  JOSE  A. 2H  JOSE  A. 2H  

MÚSICA NURIA S. 2H NURIA S. 2H NURIA S. 2H 

RELIGIÓ 
 

ROSALBA  1H ROSALBA  1H ROSALBA  1H 

OPTATIVES 

FRANÇAIS LAURA LL.2H 

ENTERPRISE ( EMPRENDEDURIA) GUILLERMO 2H 

CULTURA CLÀSSICA (1r Quadrimestre) 
 

MONTSE DOMINGO 2H 

GEOGRAFIA (2n Quadrimestre) 
 

MONTSE DOMINGO 2H 

REPORTERS SMA 
 

NÚRIA S.2H 

SCIENCE LAB ANA MIRANDA 2H 
 

COMPLEMENTÀRIES 
  REINFORCEMENT / EXTENSION ENGLISH 
LANGUAGE  I 
 

ANA VAL. 1H LAURA LL. 1H   M.DOMINGO. 1H 

EXPRESSA’T LAIA GOMEZ 1H MONTSE TAULATS 
1H 

M. DUATO 1H 

TOTAL 32 H 32 H 32 H 
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QUART D’ESO A B  C* 
TUTORIA JAVIER  1H SERGI. 1H NÚRIA S. 1H 

LL. CATALANA LAIA GOMEZ  3 
H 
 

M.TAULATS 3H M.DUATO 3 H 
 

LL. CASTELLANA 
 

MIGUEL 3H 
 

ANTONIA C. 3H AMAYA 3H  

ENGLISH LANGUAGE ANA  VAL. 3H M.DOMINGO  3H 
 

LAURA  LL. 
3H 

C. SOCIALS 
 

AMAYA  3H 
 

LAIA GOMEZ 3H ANA VAL 3H 
 

MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES 
 

JAVIER 4H 
 

MARTA  4H 
 

TERESA  4H  
 

ED. FÍSICA 
 

SERGI 2H  SERGI 2H  SERGI 2H  

RELIGIÓ 
 

ROSALBA  1H ROSALBA  1H ROSALBA  1H 

PROJECTE DE RECERCA 
 

JAVIER . 1H 
 

M.DOMINGO  1H NÚRIA S.. 1H 

OPTATIVES 

VISUAL I PLÀSTICA (A) MONTSE GARCIA 3H  

FÍSICA I QUIMICA(B) TERESA 3H  
FÍSICA I QUIMICA(A) NÚRIA A. 3H  
TECNOLOGIA(A) OLGA / TOMÀS 3H  
BIOLOGIA I GEOLOGIA(B) JAVIER 3H   
BIOLOGIA I GEOLOGIA(C) ANA M. 3H 
LLATÍ (A) FRANCESC 3H 
INFORMÀTICA (B) ALBERT 6H  

INFORMÀTICA (C) ALBERT 6H  
FRANÇAIS(C)  NIEVES 3H  
MÚSICA (B) NÚRIA S  3H / TOMÀS 1H 
FILOSOFIA (C)  AGNÈS 3H 

COMPLEMENTARIES 
 REINFORCEMENT / EXTENSION ENGLISH 
LANGUAGE  II 
 

ANA VAL. 1h   M.DOMINGO. 
1h 

LAURA LL. 1h 

TALLER DE CB  JAVIER 1h MARTA 1h TERESA  1h 

TOTAL 32 h 32 h 32h 
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ALTRES TEMES D’INTERÈS 

 Els alumnes de 1r ESO, al 2n quadrimestre podran triar la matèria de francès 
que es farà 2h/setmanals. La resta d’alumnes faran reforç de català i castellà. 

 Aquest curs els alumnes de 1r, 2n i 3r  ESO  faran colònies en anglès a la 
Granja Escola: 

o 1r ESO: 4, 5, 6  febrer  “Big Adventure” 
o 2n ESO: 6, 7, 8  febrer  “Around the World” 
o 3r ESO: 13, 14, 15 febrer “Intensive English” 

 A la matèria de Naturals de 1r ESO es realitzaran projectes en llengua anglesa. 

 Els alumnes de 3r ESO realitzen  el Servei Comunitari, un projecte que 
desenvolupa la competència social i personal i forma part de la matèria de 
llengua catalana. 

 Tots els cursos tenen un/a auxiliar de conversa (anglès) 
 
 

OPTATIVES 

Les matèries optatives constitueixen un conjunt d’ensenyaments que 
complementen el treball de les matèries comunes i que, tal i com el seu nom indica, 
l’alumnat escollirà amb l’ajut dels tutors a partir de l’oferta i de les condicions del 
centre.  

Aquesta oferta contempla que els alumnes de 2n i 3r cursin 2 matèries 
organitzades de manera quadrimestral, a raó de dues hores setmanals. 

Cal tenir present que en l’avaluació final de curs i a efectes de promoció, el 
conjunt de matèries optatives 

Els alumnes de 4t ESO trien les optatives segons l’itinerari més adient als seus 
estudis posteriors, cal que facin 3 matèries optatives.  

 

AVALUACIÓ (novetats) 

Durant el curs es fan les següents  avaluacions: 

 Avaluació inicial: és una valoració inicial que serveix per prendre decisions 

sobre el procés  d’aprenentatge de l’alumne. És una orientació per a les 

famílies. Es lliura un informe. 

 Avaluació 1 trimestre, 2n trimestre i tercer trimestre: s’analitza l’evolució de 

l’alumne. Es lliure un informe de qualificacions 

 Avaluació final ordinària: s’avalua el grau d’assoliment de les diferents matèries 

i dels àmbits transversals. Es proposen les activitats destinades a recuperar els 

continguts no assolits.  

 Avaluació final extraordinària: es realitza al setembre 

En les avaluacions finals es decideix si l’alumne promociona o repeteix. 
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AVALUACIONS PARCIALS I FINALS 

Amb el nou Decret d’avaluació les matèries estan distribuïdes en àmbits: 

 Àmbit lingüístic (llengua catalana, castellana, estrangera i segona llengua 

estrangera) 

 Àmbit matemàtic (matemàtiques) 

 Àmbit cientificotecnològic (Biologia i Geologia, Física i Química, Tecnologia) 

 Àmbit social (Ciències Socials: Geografia i Història) 

 Àmbit Artístic (Visual i Plàstica i Música) 

 Àmbit Esportiu (Educació Física) 

 Àmbit de cultura i valors (Cultura i valors Ètics i Religió) 

S’estableixen dos nous àmbits transversals que s’avaluen de forma global a final 

de cada curs, cal aprovar-les i s’inclouen a la mitjana del curs com un àrea oficial 

més. 

 Àmbit digital  (transversal) 

 Àmbit personal i social (transversal) 

Es valoren cada una de les matèries dels diferents àmbits amb qualificacions 

qualitatives que són:  

- No Assolit (NA) : 1,2,3,4 

- Assolit suficientment (AS): 5,6 

- Assolit Notablement (AN): 7,8 

- Assolit excel·lentment (AE): 9,10 

El Treball de Síntesis, el Projecte de Recerca i el Servei Comunitari s’avaluen amb NO 

FET, FET i FET AMB APROFITAMENT. Aquest influeixen en les notes de les 

matèries amb que estan relacionats. 

Atenció:  informe de qualificacions ha d’arribar als pares en les dades indicades i cal 

retornar-ho degudament signat. 

PAS DE CURS 

 De primer a tercer 

Quan l’alumne ha obtingut avaluació positiva en totes les matèries o té l’avaluació 

negativa de com a màxim en dues matèries, sempre que no siguin simultàniament 

dues de les següents: llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques.. 

Cal tenir en compte que les matèries amb el mateix nom en diferents cursos són 

matèries diferents. 

 De quart 

Quan l’alumne ha obtingut l’avaluació positiva en totes les matèries  o quan tingui 

l’avaluació negativa com a màxim en dues matèries que no siguin  simultàniament: 

llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques. 

Cal tenir en compte que les matèries amb el mateix nom en diferents cursos són 

matèries diferents. 

 

 



Santa María dels Apòstols 
Barcelona 

 

GUIA DE L’ALUMNE  ESO 2017 /2018             
Pàgina 13 de 15 

  

MENJADOR 

La  nostra escola ofereix servei de menjador per aquells alumnes que ho necessitin. 

Tenim en compte: 

 

- que la dieta sigui equilibrada, variada i saludable 

- treballar hàbits d’higiene i d’alimentació 

 

NORMES D’ÚS DELS PORTÀTILS 

L’ordinador és una eina de treball i estudi a l’escola, per aquesta raó és necessària i 
obligatòria. És propietat de l’alumne i, per tant, és el responsable del bon 
funcionament, conservació i custodia de l’aparell i de la informació que pugui contenir.  

 

Algunes normes bàsiques a tenir present: 

 És obligatori que tant l’ordinador com el carregador tinguin una etiqueta amb el 
nom de l’alumne. 

 L’ordinador romandrà a l’escola, si algun estudiant vol endur-se’l cada dia 
necessitarà l’autorització per escrit del pare/mare o tutor legal. 

 L’ordinador haurà d’estar ben col·locat a l’armari de la classe corresponent al 
finalitzar la jornada escolar i en aquelles classes que no s’utilitzin, també a 
l’hora de l’esbarjo. 

 No es pot fer ús de l’ordinador als canvis de classe, a l’hora del pati ni al 
migdia. No es poden fer fotos i gravacions. 

 No està permès utilitzar l’ordinador per connectar-se a xats, xarxes socials, 
jocs... 

 Mentre el portàtil estigui a l’escola, no està permès que l’alumne actualitzi cap 
tipus de programari. 

 En cas d’un mal ús, el professor/a podrà retirar el portàtil a l’alumne/a. 

 Cal endollar l’ordinador a les 13,30 i a les 17 h per la seva càrrega. 

Per a més informació consulteu la nostra pàgina Web. 

Servei tècnic 

 Si l’ordinador és Toshiba: telf. 902565688 

 Si l’ordinador és Acer: telf. 902202323 

 Qualsevol problema tècnic email: tac@smapostols.org 

 Altres temes a secretaria. 
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ÚS DEL MÒBIL 

No es podrà fer ús del mòbil a l’escola, excepte: 

 A l’hora del pati. 

 Quan el professor de la matèria ho permeti a la seva classe. 

El professor retirarà temporalment aquells dispositius mòbils que no se’ls estigui 
donant una utilització adequada. 

L’alumne reincident serà sancionat amb una inhabilitació. 

 

BASES PER A LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR DELS ALUMNES D’ESO 

L’estudi i la formació humana i cristiana han d’ésser els teus objectius més 
importants en aquests anys escolars. 

Respectar les persones i les coses dels altres és respectar-los a ells i a tu mateix. 

Manifestes que ets una persona responsable si cerques fer bé les coses que se 
t’encomanen i manifestes una voluntat de participació en el treball en grup. 

L’assistència habitual i puntual a classe resulta una condició imprescindible per al 
teu progrés gradual i també per al bon funcionament de l’escola. Recorda que la teva 
absència o retard cal que sigui sempre justificat de la forma establerta i 
anticipadament, si és possible. 

El teu treball és aprendre, la teva eina són els llibres, llibretes i bolígrafs. Per tant, 
no portarem a l’escola altres objectes de valor (diners, joies, mòbils...), ja que 
l’escola no se’n pot responsabilitzar. L’ús del mòbil ha de ser amb fins educatius,  
s’utilitzarà quan el professor ho indiqui, en cas contrari s’ha de mantenir apagat. 

Volem ser constructors de pau. Per això, rebutgem el joc dur i violent, les baralles i 
tota mena de violència, física o verbal. 

Tots parlem. Pocs escoltem. Per a poder dialogar cal abans escoltar. 

Les paraules grolleres i els insults no tenen lloc a la nostra convivència. Cal emprar 
sempre un vocabulari correcte i educat. La indumentària ha de ser adequada al lloc 
on estàs. 

Cerca la netedat personal i ambiental. Evita menjar als llocs de treball xiclets, pipes, 
caramels, entrepans... I llençar papers a terra. Així crearàs un ambient més agradable 
a tots. 

Tots tenim dret a un ambient sa i saludable. Recorda que, per higiene i en bé de la 
salut teva i dels companys, està prohibit fumar a tot l’àmbit escolar. 

Tingues cura amb la bona presentació, ben elaborada i puntual dels treballs. És un 
indicador del teu progrés com a persona i com a alumne. 

L’ordre i la constància t’ajudaran a treballar millor i amb més eficàcia. 

Acostuma’t a dominar la teva veu i a no cridar. Demostraràs també domini de tu 
mateix. 
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Una forma concreta de respectar els treball dels altres consisteix a no parlar fort ni 
molestar en els passadissos, en els desplaçaments o sortides de classe, així com a no 
córrer per les escales o passadissos. 

L’escola és un lloc de convivència. Per afavorir-la participarem activament de 
l’esbarjo, les sortides, activitats... 

La teva simpatia i alegria s’encomana al curs i a l’Escola. 

En les sortides en grup fora del centre dones a conèixer l’educació que junts 
cerquem, i en el grup reconeixen la imatge dels alumnes de l’Escola Santa Maria dels 
Apòstols. Mereixem tots un reconeixement positiu. 

 

ABSÈNCIES I RETARDS 

S’aplica la següent normativa: 
Cada professor/a amb la seva matèria: 

- Amb 3 faltes d’assistència no justificades oficialment, es baixarà 1 punt la nota 
final del trimestre de la matèria a la qual l’alumne hagi faltat. 

- 3 retards no justificats equivalen a una falta.  
o Amb 9 retards no justificats, es baixarà 1 punt  la nota final del 

trimestre de la matèria, a la qual l’alumne hagi arribat tard. 
o Amb 6 retards i una falta es baixarà 1 punt  la nota final del trimestre 

de la matèria. 
o Amb 3 retards i 2 faltes es baixarà 1 punt  la nota final del trimestre de 

la matèria.  
- L’alumne que falti sense cap justificació i amb engany (campana), vindrà 

l’escola a recuperar les hores perdudes. 
- El tutors comptabilitzaran les faltes i retards setmanalment i mantindran 

informades a les famílies d’aquestes incidències.  
 

PROGRAMA PIPE I ESCOLA IDIOMES 

 

 


