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AQUEST DOCUMENT HAURÀ DE SIGNAR-SE PER DARRERE, JUNT AMB EL 

DOCUMENT DE PREMATRÍCULA, SI S’ESCAU 
 
 
A fi de millorar el funcionament del centre, convé conèixer i recordar certs aspectes recollits en els seus 
reglaments d'organització interna. Aquests documents poden ser descarregats i consultats des de la web del 

centre: https://portal.edu.gva.es/iesgaia/ 
  
ENTRADES I EIXIDES 
 
La porta d'accés s'obri a les 7:45. El timbre sona a les 7:55 perquè s'acudesca a les aules i donen 
començament les classes. Una vegada tancada la porta d'accés del carrer alcalde Mariano Beviá només es 
podrà accedir al centre per la porta de consergeria (carrer alcalde Ramón Orts Galán)  i en els casos 
següents: 

• Accés a la segona hora de classe: aquell alumnat que haja arribat tard a primera hora i no haja 
pogut entrar al centre o entre a segona hora, podrà accedir des de les 8:40 a les 8:50. Només es 
podrà entrar abans de les 8:40 si vénen acompanyats d'un adult o mitjançant la presentació 
del justificant escrit corresponent.  

  
A aquell alumnat que arribe tard se li anotarà el retard. Quan aquest es produisca de forma reiterada 
sense justificació implicarà l'adopció de mesures, que poden arribar a la seua no-admissió al centre fora 
de l'hora habitual d'entrada (7:55), de la circumstància de la qual es donarà  previ avís als seus pares/ 
tutors. 

• Accés després de les 8:50: només es podrà accedir al centre acompanyat d'un adult o amb 
justificant.  

  
Tot l'alumnat que arribe tard, ha de passar per consergeria i mostrar el CARNET ESCOLAR, així com 
els justificants corresponents.  
Respecte a les eixides, l'alumnat menor d'edat no podrà eixir del centre abans del final de la jornada escolar 
sense un justificant escrit o acompanyat per un adult. En els casos d'eixida a última hora per absència del 
professorat de l'assignatura, l'alumnat haurà de ser autoritzat pel professorat de guàrdia a eixir. L'eixida 
sense aquest permís implicarà la retirada del carnet. És imprescindible la presentació del carnet per a eixir. 
Aquestes normes són vàlides també per als dies de vaga de l’alumnat. Així doncs no es podrà accedir al 
centre més tard de les 8:50 si no es té el corresponent justificant.   
 
JUSTIFICACIÓ DE LES FALTES 
 
Tant l'ESO com FPB i Batxillerat s'imparteixen en aquest centre en la seua modalitat PRESENCIAL, la 
qual cosa implica que, encara que no siga un ensenyament de matrícula obligatòria (cas de FPB i 
Batxillerat) sí que és d'assistència obligatòria. Per tant, les faltes injustificades redundaran negativament 
en l'avaluació de les matèries i poden ser objecte de sanció (en el cas de l'ESO, de la seua comunicació a la 
Comissió d'Absentisme de l'Ajuntament). En el cas de menors, seran els seus pares/mares/tutors els que, 
utilitzant el Model de Justificant, justificaran les faltes al tutor/a. En el cas de majors d’edat justificaran les 
seus faltes aportant els documents administratius o mèdics corresponents. El percentatge de faltes a partir 
del qual l’alumne/a pot perdre el seu dret a l’avaluació continua està estipulat en la programació de cada 
matèria i en la legislació vigent.   
  
VAGA 
 
Les vagues convocades per l'alumnat estan destinades a l'alumnat a partir de 3r d’ESO, segons legislació 
vigent. Per tant, l'alumnat de 1r i 2n d’ESO no pot ser convocat a aquest tipus de vaga. En aquests casos, 
es reparteix una circular informativa dirigida als pares/mares amb el text de la convocatòria o es publicarà a 
la web del centre. Si es tracta d'una convocatòria destinada al personal del centre o als pares/mares, tot 
l'alumnat en rebrà informació o aquesta es publicarà a la web del centre. Els dies de vaga són vàlides del 
mateixes normes d’entrada i eixida. No es podrà entrar més tard de les 8:50 sense el corresponent 
justificant, ENCARA QUE ES TINGA UN EXÀMEN. 

https://portal.edu.gva.es/iesgaia/


 
ÚS DE LA BIBLIOTECA 
 
La biblioteca és un recurs de tots i per a tots, la qual cosa implica que és necessari guardar certes normes. 
La biblioteca romandrà oberta durant els esplais i l'horari de préstec de llibres serà publicat al començament 
de cada curs escolar. L'única persona encarregada de realitzar els préstecs i devolucions és la bibliotecària 
o el professorat encarregat.  Aquest préstec tindrà una durada de quinze dies hàbils, amb la possibilitat de 
renovació si no hi ha reserves. En el cas de les lectures obligatòries o recomanades, el préstec tindrà una 
durada de quinze dies sense possibilitat de renovació.  
Els documents prestats es tornaran en mà a la bibliotecària o al professorat encarregat els dies d'horari 
d'obertura assenyalats. Fora d'aquest horari no es podrà garantir una correcta devolució. La persona 
usuària a qui es realitza el préstec és la responsable del material prestat i, per tant, qui ha de tornar-lo 
a la biblioteca. En cas de pèrdua, deteriorament és la dita persona la que ha de reposar el material per un 
document d'igual o semblants característiques. Així mateix,  en cas de devolució tardana, és la mateixa 
persona la que pot ser sancionada amb la pèrdua del dret a l'ús dels serveis de la biblioteca.  
  
ASSIGNATURES PENDENTS 
 
L'alumnat que no haja aprovat totes les assignatures del curs anterior i haja passat de curs, ha de 
tenir en compte que ha d'aprovar eixes assignatures pendents atès que es tindran en compte per a 
promocionar al curs següent (no aplicable quan s'ha canviat d'etapa: d'ESO a FPB o a Batxillerat). 
D'altra banda, tenir pendent una matèria d'un nivell impedeix aprovar la mateixa matèria del nivell següent. 
Per exemple: un alumne/a de 2n d'ESO té suspensa la Llengua de 1r d'ESO, la Llengua de 2n d'ESO i les 
C. Socials de 2n d'ESO. En total tindria tres  suspenses i a més ha d'aprovar la Llengua de 1r d'ESO per a 
poder aprovar la Llengua de 2n d'ESO. La recuperació de pendents es du a terme durant el curs, 
segons el calendari que es pot descarregar des de la web del centre. Si no se superen durant el curs, queda 
la convocatòria extraordinària. La promoció a 1r o 2n de FPB exigeix, en principi, la superació de totes les 
assignatures. 
  
PRESA D'IMATGES I XARXES SOCIALS 
 
Les noves tecnologies que hui dia ens envolten, són font de molts avantatges, però al mateix temps de 
seriosos perills. Per això, és tan important educar els seus fills i les seues filles, el nostre alumnat, en la 
seua correcta utilització. Un ús inapropiat pot ocasionar molt greus conseqüències, tant per a la 
persona que s'ha vist danyada en el seu honor com per a la persona responsable d'haver-ho fet, i, si 
aquesta fora menor, A MÉS per als seus pares o tutors com als responsables legals. Tal com queda 
recollit en l'Art. 18 de la Constitució: tota persona té dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. A més, la 
llei de protecció de dades recull que les persones tenen dret a la protecció de les seues dades (i açò inclou 
imatges i vídeos). Finalment, en el cas d'un menor d'edat, la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
Protecció Jurídica del Menor diu en l'article 4.2 que “La difusió d'informació o la utilització d'imatges o nom 
dels menors en els mitjans de comunicació que puguen implicar una intromissió il·legítima en la seua 
intimitat, honra o reputació, o que siga contrària als seus interessos, determinarà la intervenció del 
Ministeri Fiscal, que instarà immediatament les mesures cautelars i de protecció previstes en la Llei i 
sol·licitarà les indemnitzacions que corresponguen pels perjudicis causats”. Per tant, la difusió d'imatges i 
gravacions (per exemple a través de les xarxes socials) de tota persona sense el seu consentiment i, 
en especial, de menors que requerisquen el permís dels seus pares/tutors per a la presa de 
fotografies pot constituir UN DELICTE. En conseqüència, les gravacions (d'imatges, vídeos o 
converses) al centre per part de l'alumnat estan totalment prohibides. L'incompliment de l'esmentada 
norma serà considerat com una falta molt greu. 
  

Sant Vicent del Raspeig,         
  

LA DIRECCIÓ 
 

Sr/ Sra …..................................................................................................... pare/ mare/ tutor legal de 
l'alumne/a .................................................................................................... del curs................ comunica que 
ha sigut informat/da en la matrícula de les normes que regeixen al centre respecte a les seues 
entrades i eixides, ús de la Biblioteca, procediment de vaga, pendents i presa d'imatges, així com de 
l'existència i la ubicació dels documents que recullen aquests i d'altres aspectes de l'organització interna del 
centre.  
  

DATA I SIGNATURA 
 


