
 
  Cor de Maria Sant Celoni 

Els mestres de primària han acordat que, davant de faltes d'actitud o treball, els alumnes 

tindran les següents sancions. 

 Pel que fa a faltes de respecte, agressions físiques o verbals cap als mestres, 

material de l'escola i altres companys: 

1a vegada:  Reflexió escrita a l'escola i firmada a casa pels pares 

2a vegada:  Reflexió escrita a l'escola i firmada a casa pels pares 

  Pèrdua d'un dia de pati 

3a vegada:  Reflexió escrita a l'escola i firmada a casa pels pares  

  Pèrdua d'una activitat o sortida 

 Cada trimestre s'iniciarà de nou el recompte. 

 Es tindrà una llibreta a la taula del mestre, amb una pàgina per alumne, on poder 

anotar l'actitud de cada un. Això també servirà per a les tutories, facilitant el 

recull. 

 Si el mestre ho considera oportú, depenent de la gravetat de la falta, també podrà 

aplicar directament la sanció de la pèrdua d'activitat. 

 

 Pel que fa a faltes de treball, descuit de material, etc. 

1a vegada:  Avís verbal del mestre 

  Tornar a anotar a l'agenda la tasca pendent o el material que falta 

2a vegada:  Full de feina extra 

  Tornar a anotar a l'agenda la tasca pendent o el material que falta 

  Nota a Alexia 

3a vegada:  Full de feina extra 

  Tornar a anotar a l'agenda la tasca pendent o el material que falta 

  Nota a Alexia 

  Pèrdua d'un dia de pati 

4a vegada:  Full de feina extra 

  Tornar a anotar a l'agenda la tasca pendent o el material que falta 

  Nota a Alexia 

  Pèrdua d'un dia de pati 
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5a vegada:  Full de feina extra 

  Tornar a anotar a l'agenda la tasca pendent o el material que falta 

  Nota a Alexia 

  Pèrdua d'una activitat o sortida 

 Cada trimestre s'iniciarà de nou el recompte. 

 Es tindrà una llibreta a la taula del mestre, amb una pàgina per alumne, on poder 

anotar l'actitud de cada un. Això també servirà per a les tutories, facilitant el 

recull. 

 Cada mestre és responsable del recompte en la seva assignatura. 

 Si el mestre ho considera oportú, depenent de la gravetat de la falta, també podrà 

aplicar directament la sanció de la pèrdua d'activitat. 

 

 

   

 

 


