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QUÈ FAIG SI... 

 

Què faig si he no he vingut a classe ? 

El teu pare o la teva mare han de justificar el motiu de la teva absència. 

Sempre que es pugui, cal adjuntar-hi el justificant oficial corresponent (del 

metge o del registre civil, per exemple). 

 

Què faig si sé que he de faltar a classe ? 

El teu pare o la teva mare han d’avisar el/la tutor/a al més aviat possible i, 

posteriorment, justificar-ho documentalment sempre que es pugui. El número 

de telèfon del Centre és el______________ 

 

Què faig si torno al Centre després d’uns dies o d’unes setmanes d’absència ? 

Primer de tot, cal que aquesta absència hagi estat justificada amb anterioritat 

pel teu pare o per la teva mare. Si no és així, i fa més d’un mes que no véns a 

classe, no podràs incorporar-te al grup teu fins al cap d’uns dies. Hauràs de 

seguir l’anomenat Protocol d’absentisme, que té com a primer objectiu que el 

pare o la mare vinguin al Centre a explicar els motius d’aquesta llarga 

absència. 

 

Què faig si al Centre em trobo malament ? 

Cal comunicar-ho al/a la professor/a que tinguis en aquell moment. Ell/a ho dirà 

al/a la professor/a de guàrdia que cridarà el pare o la mare perquè et vinguin a 

buscar.  

 

Què faig si veig que arribaré tard a classe ? 

Les portes del Centre es tanquen cinc minuts després de la seva obertura, tant 

al matí com a la tarda.  Si te les trobes tancades t’hauràs d’esperar a l’hora 

següent. Si els retards són freqüents, un mínim de cinc per trimestre, hauràs de 

recuperar aquestes hores perdudes de classe o hi haurà una sanció.   

Si arribes tard, però véns acompanyat pel pare o per la mare, o amb un 

justificant oficial, igualment t’hauràs d’esperar fins a la classe següent, però no 

se’t comptarà el retard. 
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Què faig si un/a company/a m’està fent la vida impossible ? 

Has de comunicar-ho immediatament al/a la tutor/a o a algú de Direcció. El 

Centre té recursos més que suficients per a ajudar-te.  

 

Què faig si sóc jo qui està fent la vida impossible als altres ? 

Qualsevol acte d’indisciplina tindrà unes conseqüències. Hi ha un registre 

d’aula on figuren tots els actes d’indisciplina que hagin passat durant cada hora 

de classe o a l’hora del pati. La Comissió de Convivència, que es reuneix cada 

_________, convocarà l’alumnat que repetidament figura en aquest registre, i se 

li aplicaran les sancions oportunes. La idea principal és que qui vulgui estudiar i 

treballar no tingui cap impediment per a fer-ho. 

 

Què faig si tinc la temptació de guixar les parets de l’aula o del passadís ? 

Si guixes una paret t’hauràs de quedar a netejar-la després de les classes. 

 

Què faig amb el meu material quan acaben les classes? 

Endur-te’l a casa i vetllar perquè sempre estigui en bon estat.. El que no es pot 

fer és deixar les coses a l’aula. 

 

Què faig si m’he oblidat del material a casa ? 

Cal, en primer lloc, que aquest fet no es torni a produir. Si no disposes d’un 

material mínim per treballar (llibreta, bolígraf, un llapis, una goma, i, els dies 

que toqui, la roba per a fer esport) no podràs entrar a classe, i es trucarà a la 

teva família perquè miri de portar-te’l al Centre. Quan el tinguis, podràs entrar 

finalment a la teva classe. 

Pensa que si aquest fet es repeteix un mínim de cinc cops en un mateix 

trimestre hi haurà una sanció. 

 

Què faig si m’adono que porto a sobre el telèfon mòbil  ? 

 És prohibit de dur el telèfon mòbil al Centre. Si ja no ets a temps de deixar-lo a 

casa, cal que l’apaguis i el desis en un lloc on ningú te’l pugui veure, ni a l’aula 

ni al pati. També pots deixar-lo a algun/a membre de Direcció perquè te’l guardi 
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fins al final de les classes. Si assumeixes el risc de dur-lo al damunt i el 

professorat te’l veu, aquest te’l requisarà i el baixarà a Direcció. Fins que el teu 

pare o la teva mare no el vinguin a buscar, no el podràs recuperar.   

 

Què faig si m’han manat deures per a casa ? 

Fer-los sempre. Vigila’n la presentació: pensa que els deures és un dels criteris 

per a avaluar-te. 

 

Què faig si tinc un examen ? 

Primer de tot, l’assistència a classe és primordial, perquè el/la professor/a 

t’ajudarà a repassar-ne els contiguts. A més, cal que tinguis els apunts nets i 

ordenats, perquè això et facilitarà estudiar-los. Finalment, organitza’t el temps 

perquè pogués dedicar una bona estona a preparar-te la prova. 

 

Què faig si tinc alguna matèria suspesa de cursos anteriors ? 

Si la matèria en qüestió no l’has recuperada al setembre, has d’esforçar-te i 

aprovar la mateixa matèria en el curs actual. Si és així, et queda aprovada de 

manera automàtica la mateixa matèria del curs o cursos anteriors. 

 

Què faig si vull anar al lavabo ? 

Aprofita l’hora del pati o de sortida del Centre. Entre classes no es pot anar al 

lavabo. 

 

Què faig si tinc ganes de menjar o de beure ? 

Espera a l’hora del pati o a la de la finalització de les classes. És prohibit de fer-

ho a l’aula o pels passadissos. És imprescindible que esmorzis abans de sortir 

de casa. Si no, no estaràs en condicions de treballar com cal. 

 

Què faig si tinc educació física ? 

Primer de tot, cal portar-hi roba adequada (xandall i vambes). També cal dur 

roba per a canviar-se després de l’activitat física i de la dutxa. Si ens hem 

oblidat aquest material a casa, compta com una falta per material, i aquell dia 

no podràs realitzar l’activitat. Has d’haver menjat alguna cosa amb anterioritat. 
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Què faig si alguna raó m’impedeix de fer educació física ? 

El teu pare o la teva mare han de justificar-ne el motiu (documentalment).  La 

teva assistència a la classe, però, és obligatòria, i en tot moment has de fer cas 

de les indicacions del/de la professor/a. 

 

Què faig si hi ha una sortida ? 

Primer de tot, les sortides, com a activitats de centre, són obligatòries. És a dir, 

la teva nota depèn també de l’assistència a les sortides i de l’aprofitament que 

en facis. El teu pare o la teva mare han d’haver-ne firmat abans l’autorització 

general de sortides que els lliurarà el/la tutor/a els primers dies de curs. 

Important: per a anar a la majoria de les sortides, cal haver pagat abans la 

quota de material escolar.  

 

Què faig si m’agradaria fer una sortida determinada ? 

Planteja-li el cas al / a la tutor/a en la sessió setmanal de tutoria. També pots 

recórrer a les reunions de delegats/des. 

 

Què faig si no estic d’acord amb les notes trimestrals o de final de curs ? 

Tens dret a una revisió de les notes si no hi estàs d’acord. Has de fer una 

sol·licitud per escrit i lliurar-la al director del Centre. 

 

Què faig si crec que un/a professor/a no em tracta com cal o em té mania ? 

El/la tutor/a és el teu referent a l’Institut. Cada _______ dies convoca el teu 

Equip Docent (professorat) per a parlar del grup. Planteja-li el cas amb tota 

tranquil·litat i segur que hi trobarà una solució. També pots recórrer a les 

reunions de delegats/des. 

 

Què faig si tinc alguna queixa, comentari o suggeriment sobre la meva aula o 

sobre el funcionament de les classes en general ? 

El teu referent en aquests casos segueix sent el/la tutor/a.  Aprofita les 

sessions setmanals de tutoria per a expressar-te lliurement. A més, el/la 

delegat/da de la classe ho pot comunicar en la reunió de delegats/des.  
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Què faig si, com a alumne nou o com a alumna nova, tinc algun problema i em 

fa cosa dir-li-ho al / a la tutor/a ? 

Des de fa dos cursos existeix la figura de l’alumnat mentor. A principis de curs 

se t’assignarà un/a referent, un/a alumne/a de 4t a qui pots adreçar-te quan ho 

necessitis. 

 

Què faig si vull ser delegat o delegada ? 

Durant les primeres setmanes de curs, el / la tutor/a en farà l’elecció. Cal que 

t’hi presentis i expressis al teu grup per quines raons vols ser delegat/da. 

Recorda que hauràs d’assistir cada quinze dies a les reunions de delegats/des i 

vetllar perquè la teva classe hi estigui ben representada. A més, seràs 

representant del Centre en la Jornada de Delegats/des de Sant Adrià d’aquest 

curs. 

 

Què faig si vull organitzar algun esdeveniment al Centre (un partidet de futbol, 

una coreografia, una festa...) ? 

Aprofita les reunions de delegats/des per a expressar-ho. Aprofita també les 

sessions setmanals de tutoria del teu grup per a expressar-te lliurement. 

 

Què faig si vull participar en una activitat extraescolar ? 

A començament de curs en rebràs informació. Parla’n amb el/la teu/teva tutor/a. 


