
         ESO 

 

Escola Concertada per la Generalitat de Catalunya 
 

 

En/Na. _________________________________________, pare/mare 

o tutor legal de l’alumne/a  

 estic assabentat/da de la norma establerta en les Normes d’Organització i 

Gestió del Centre pel que fa a la puntualitat i a l’adequació del vestuari, que 

diu: l’alumne/a que arribi amb retard a l’escola o sense la indumentària 
correcta tant a les 8:00 h com a les 15:30 (dilluns i dimarts) podrà accedir a 
l’aula amb el corresponent justificant signat per la família, tot explicant el 
motiu del retard. L’acumulació de retards injustificats, serà considerada 
una falta lleu, la qual cosa comportarà una presa de mesures que us seran 
comunicades en el seu moment. 
 

Signatura pare                            Signatura mare 

DNI:                              DNI: 
 

 

 

Cornellà de Llobregat, 12 de setembre de 2019 

 

 

 

 

ESO 

 

Escola Concertada per la Generalitat de Catalunya 

 

 

En/Na. _________________________________________, pare/mare 

o tutor legal de l’alumne/a  

Autoritzo al meu fill/a a realitzar totes les sortides culturals i activitats 

educatives programades dins del PGC (Projecte General de Centre) i 

aprovades al Consell Escolar. 

 

Signatura pare                            Signatura mare 

DNI:                              DNI: 

 

 

 

Cornellà de Llobregat, 12 de setembre de 2019 

 



         ESO 

 

Escola Concertada per la Generalitat de Catalunya 
 

 
Normativa en referència a l’ ús dels mòbils i d’altres aparells electrònics al centre: 

 Les normes pel que fa a l’ ús del mòbil al centre són les següents: 

 

 A l’escola El Pilar no s’ha de portar cap aparell de reproducció de música, ni cap 

dispositiu electrònic a excepció del mòbil, sempre i quan l’ usuari ho cregui 

convenient. 

 En cas de que es porti el mòbil  a l’escola, haurà de ser apagat i guardat a la 

motxilla o en algun lloc no visible, a les aules, durant el transcurs de les classes, 

inclosa la d’ Educ. Física, encara que es desenvolupi a l’ aire lliure. 

 Només es podrà fer ús del mòbil durant el temps de l’ esbarjo, tant si aquest es 

realitza al pati o a l’ aula, en cas de pluja. Mai no es podrà fer servir per realitzar 

fotografies o enregistrar vídeos. 
 L’alumne/a no  pot fer servir el mòbil per enviar missatges a la família per a que 

el portin un treball o per dir que es troba malament. Per això s’han de fer servir els 

protocols establerts de sempre, parlar amb el professor/a, que prendrà la decisió 

que cregui més oportuna. 
 Es podrà utilitzar el mòbil durant les sortides, de mig dia o dia complert i colònies. 

En aquest cas és l’ únic moment on es poden fer fotografies. 
 L’alumne/a és l’únic/a  responsable del seu mòbil. L’escola, en cap cas, es farà 

responsable de la seva pèrdua o trencament. 

 

En cas de que l’ alumne/a faci un ús indegut del mòbil, és a dir, no segueixi les normes 

abans esmentades, es prendran mesures que us seran comunicades en el seu moment, com 

ara la realització de tasques a l’ escola. 

La posada en pràctica d’ aquesta normativa, implica una gran responsabilitat i maduresa 

per part dels/de les  nostres alumnes, però,  l’ objectiu del centre és educar i aquestes són 

dues qualitats  o valors que  són prioritaris en el nostre projecte educatiu. 

En qualsevol cas, no obtindrem èxit sense la col·laboració del vosaltres,  pares i mares, 

encarregats/ades, així com l’ escola, de dotar de seny i responsabilitat als vostres fills i 

filles.  

 
En/Na___________________________________________, pare/mare o tutor legal 

de l’ alumne/a _________________________________________________________ 

estic assabentat/da de la norma establerta en Normes d’ Organització i Gestió del Centre 

pel que fa a l’ ús dels mòbils i d’altres aparells electrònics 

 

 

Signatura pare                                                         Signatura mare 

DNI:                                               DNI: 

 

 

 

Cornellà de Llobregat, 12 de setembre de 2019 


