
                    REUNIÓ PARES ESO  DILLUNS 24 DE SETEMBRE (HORA:19.30) 
 

1. L'agenda i la missatgeria instantània a través del GESTIB seran les vies de 
comunicació entre escola i família. Cal revisar l’agenda setmanalment i 
comprovar si hi ha notes dels professors. També convé que revisin l'apartat de 
normes de disciplina.  

2. Pel que fa a GESTIB, serà necessari que actualitzin  les dades de telèfon i 
correu electrònic en secretaria per poder rebre notificacions des del col·legi. 
També és convenient  donar-se d’alta al Gestib (fer-se un compte d’usuari).  

3. És molt important que  comuniquin malalties/al·lèrgies o qualsevol problema 
de salut del seu fill/a al tutor i que, a més a més, autoritzin que aparegui al 
Gestib. 

4.  L'uniforme és obligatori a partir del dia 1 d'octubre. Els alumnes de 1r i 2n 
d'ESO l'han de portar cada dia, 3r i 4t d’ESO els dies d’educació física i sortides 
escolars. Han de portar-ho complet. Als tres avisos per falta d'uniforme  es 
comunicarà a casa i constarà com una incidència lleu. 

5.  Els alumnes que no porten uniforme diàriament i durant el mes de setembre  
han de venir vestits correctament. 

6.  Les classes comencen a les 8:00, la porta de la classe es tancarà a les 8:10. La 
falta de puntualitat no justificada consta com a falta d'assistència. Els alumnes 
que arribin tard al centre hauran d'esperar en el porxo d'entrada fins al canvi 
de classe per poder pujar. En cas de donar-se el cas de reiteració en els retards 
o faltes injustificades serà motiu de posar en contacte amb les famílies per 
tractar de solucionar el problema.  

7.  Si els alumnes han de sortir durant l'horari escolar, han de portar autorització 
paterna/materna per tal de poder  ser recollits a la porta del centre. No pot 
sortir cap alumne sol. 

8.  Les faltes d'assistència s'han de justificar. Si falten a un examen hauran de 
presentar justificant mèdic per realitzar-lo.  
La no assistència a exàmens durant els dies d’avaluació seran considerats com 
a NO PRESENTATS, això vol dir que si el motiu no és d’urgència mèdica no és 
justificable. Evitin programar viatges durant aquestes dades, ja que són 
conegudes des del començament de curs. Això no vol dir que no es puguin fer 
els exàmens pendents, sí que es podran fer, però després de l’avaluació 

9. S’ha de tenir en compte que existeix un PROTOCOL d’absentisme. Això vol dir 
que en cas que un alumne/a acumuli una sèrie de faltes ( o retards continuats) 
al llarg del mes i que no puguin ser justificades s’avisarà a la família. De 
continuar l’absentisme passarà al cap d’estudis i si no es soluciona la següent 
passa és el gabinet d’orientació, podent arribar a ser notificat a serveis socials 
 

10. Els viatges de llarga durada (més de 15 dies) no seran faltes justificades. Els 
pares hauran d’emplenar un document, lliurat pel tutor, amb el dia de sortida i 
de tornada i, a més a més, els alumnes hauran d’emportar-se’n feina, que 
hauran de presentar a la tornada, per a no perdre el ritme escolar.  

11. L'ús de telèfons mòbils i tot tipus de dispositius electrònics estan prohibits, en 
cas que l’usin, quedaran en custòdia  un cap de setmana al centre. El centre no 
es farà responsable de la seva pèrdua o desaparició. 



12. Es recorda que segueix prohibit l'ús de pilotes rígides per jugar al futbol. 
 

13.  Els exàmens d'avaluació es realitzaran en les següents dades: 
 
               -1a avaluació: dies 5, 10 i 11 de desembre.  
                 Lliurament de notes: 21 de desembre. 
 
               -2a avaluació: dies 15, 18 i 19 de març de març. 
                Lliurament de notes: 29 de març als alumnes (és un dia lectiu). 
 
               -3a avaluació: dies 7, 10 i 11 de juny. 
                 Lliurament de notes: 4t d’ESO el 17 de juny 
                                                       1r, 2n i 3r el 21 de juny 
 
              -Recuperació assignatures pendents de cursos anteriors: dimarts 15/01/2018      
               a les 16 hores. 
 

14. Els criteris d'avaluació de cada professor i de cada assignatura estaran a la seva 
disposició perquè puguin ser consultats o revisats. Es penjaran en el tauler 
d'anuncis de la classe i també a la pàgina WEB, perquè l’alumnat els tinguin 
presents a cada moment. 

15. Tots els professors tenen hora d'atenció a pares que se'ls proporcionarà sense 
cap problema. A través de l'agenda o del correu electrònic, el professor en 
qüestió, els dirà el dia i l’hora de disponibilitat. Es prega demanar cita amb 
antelació i, en la mesura del possible, respectar les cites. 

16.  Quan desitgin parlar de qualsevol problema relacionat amb els seus fills i el 
centre, se'ls prega seguir el protocol marcat: Professor/a implicat/a, Tutor/a, 
Cap d’Estudis, Director. 

17.  L'horari de Secundària marcat pel centre serà de dilluns i dimecres, 
- 1r i 3r ESO de 8:00 a 15:00 hores dilluns i dimecres i de 8:00 a 14:00 hores 
dimarts, dijous i divendres 
-2n i 4t ESO de 8:00 a 15:00 hores dimarts i dijous i de 8:00 a 14:00 hores 
dilluns, dimecres i divendres.  
-Els dies festius de lliure elecció seran:  2/11/2018, 7/12/2018, 27/02/2019 i 
4/3/2019. 

18. Els tallers d’aquest curs seran impartits per en Sergio (robòtica), na 
Mariana(taller d’anglès) i en Lluís (esports adaptats).  
Pel que fa a la robòtica que s’ha hagut de fer una inversió considerable,  S’ha 
aprovat que els pares aportin un total de 10€ anuals per a poder assumir una 
part de les despeses d’aquest projecte.(Des de 3r de primària fina a 4t d’ESO). 

19. El centre compta amb un Pla de Convivència en el qual es recullen les normes      
bàsiques de comportament i les mesures correctores que es poden prendre 
pel no compliment d'aquestes.   

20. Durant el curs 17/18 es va implantar  LOMCE. Aquesta ha suposat canvis,  en 
l'horari, les matèries (sobretot els itineraris a 4t d’ESO).  



21. Les activitats organitzades fora del centre: visites culturals, activitats 
esportives…són d'obligada assistència. Aquells alumnes que no assisteixin a 
tals esdeveniments hauran d'assistir al centre  com qualsevol dia lectiu. La no 
assistència constarà com a falta no justificada. Recordar la inconveniència 
d'haver d'agafar autobús per fer activitats fora de Sant Jordi i el que això 
suposa quant a l'augment del preu d'aquestes activitats. El centre, en la 
mesura del possible, sempre intenta abaratir tots els costos. 

22. El centre compta amb una nova pàgina web en la qual es penjaran tots els 
documents oficials perquè puguin ser consultats a qualsevol moment: Nova 
pàgina Web: https://www.marededeudelesneus.com/  També tenim 
Facebook, twitter i blog que servirà d'exposició de totes les activitats que es 
facin fora de classe. 

23.  Finalment recordar que el centre té un ideari que ha de ser respectat tant pels 
alumnes/es com pels seus familiars no només en les celebracions que es duen 
a terme durant el curs, sinó també per a les activitats i sortides organitzades 
per l'Equip de Pastoral (Convivències, celebracions religioses,…).Són hores 
curriculars per la qual cosa són d'obligat compliment, de no assistir, constaran 
com a faltes d'assistència no justificada. 

 
24. Continuen a 1r i 2n d’ESO les classes de suport de  l’Ajuntament de Sant Josep 

a l’Algarb. I a 4t d’ESO  s’ha demanat la incorporació del programa EOIS per a 
aquest curs. 

            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jo__________________________________________ pare/mare/tutor de 
l'alumne/a:_____________________________________________________________
___                                 
 
conec els temes tractats en la reunió de principi de curs i estic conforme. 
Sant Jordi _________ de ______________ de __________________ 
Signat: 


