SECONDARY i BATXILLERAT
Els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat, els dies 15 i 16 de setembre, assistiran a
Mas Llop a les
IX Jornades de Batxillerat: Estratègies per afrontar el curs.

Uniforme
Jersei verd, faldilla de quadres (no minifaldilla) o pantalon blau marí, polo
màniga curta/llarga i abric. Mitjons o mitges blau marí i sabates blau marí o
negres (sense detalls d'altres colors). Cal marcar totes les peces d'uniforme
amb el nom.
Els alumnes de Batxillerat no porten uniforme.
(Es demana correcció en el vestir: no xandalls, no shorts...)

Motxilla: No cal que sigui d’uniforme.
Natació: Banyador (no cal que sigui d'uniforme), casquet de bany (silicona),
tovallola i xancletes.

Educació física: Bossa d'esport (no cal que sigui d'uniforme) amb el nom marcat
a la part de fora.
- Equip d’estiu: Pantalon curt i samarreta d’uniforme, esportives i mitjons
blancs.
- Equip d’hivern: Xandall i samarreta d’uniforme, esportives i mitjons
blancs.
Bata: A principi de trimestre la porten a l’escola per utilitzar en algunes classes.
Material
Els alumnes d’ESO han de portar, preferiblement, un ordinador portàtil (pot ser
mini) per treballar a la classe o bé una Tauleta amb teclat.
Han de portar estoig, una agenda, un arxivador gruixut de dues anelles i un
paquet de separadors. La resta de material: llibres de text, llibretes, etc., el
proporciona l'escola.

Medicaments
No es proporcionarà cap tipus de medicament sense prèvia autorització
materna/paterna.

Menú
Es podrà consultar mensualment pel Clickedu i a la Web de l’escola a l’apartat
de Serveis.
• Dietes: Si un alumne fa dieta de forma esporàdica cal notificar-ho al
Tutor. En cas de precisar una dieta especial continuada o intolerància a
algun aliment cal portar certificat metge.

Aniversaris
Si algun alumne vol portar algun detall per als seus companys demanem que no
siguin llaminadures, ni coques o pastissos.

Absències escolars
Quan un alumne no pot assistir a l’escola cal que els pares ho comuniquin a
Recepció a primera hora del dia per tal de justificar l’absència.

Documentació
Els alumnes de Secondary 1 i 3 han de portar el DNI/NIE original durant la
primera setmana del curs.
Els alumnes de Batxillerat 1 i 2 han de portar el DNI/NIE i el títol de família
nombrosa originals durant la primera setmana del curs.

• Saint George's School té unes Normes de Convivència i de règim
disciplinari. Aquesta normativa es fa explícita en les Normes
d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). Aquest document
inclou els Drets i Deures dels alumnes així com la Normativa de
convivència. Aquestes normes es fan públiques a cada classe en el
taulell informatiu i els alumnes tenen el dret d'estar-ne informats. En el
cas que es transgredeixin les Normes de Convivència i, segons la
gravetat de la falta, l'escola es reserva el dret de no acceptar
temporalment els alumnes en circumstàncies com: incompliment de les
normes de salut pública, cometre algun tipus d'agressió, portar una
imatge no adequada...

