
 
 
 
 

 

 

NORMES DE 
CONVIVÈNCIA I FUNCIONAMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectiu de l’escola és la teva formació. Aquesta tasca es caracteritza per 
l’exigència i la responsabilitat en l’estudi i en el treball i al mateix temps, per una 
relació respectuosa entre tothom. 

 
  TREBALL A CLASSE 

 El començament de les classes ha d’ésser puntual i àgil. És el teu dret i el teu deure 
mantenir un clima de silenci i de treball. 

 Has de portar tot el material necessari per a cada classe per tal que puguis seguir 
adequadament la marxa del curs. 

 Per mantenir l’ordre i l’atenció a les classes no s’autoritzarà, tret de casos urgents, la 
teva sortida per anar al lavabo, rebre encàrrecs, etc. 

 Dins la classe no pots menjar ni beure sota cap circumstància, i això inclou xiclets i 
llaminadures. 

 
  CANVI DE CLASSE 

 Durant el canvi de classe has d’estar dins la teva aula, al teu seient, preparant el material 
de la classe següent. 

 Has de col·laborar en mantenir l’ordre durant aquests minuts. 

 
  CANVI D’AULA 

 Les portes d’intercomunicació entre aules només les poden fer servir els professors/es. 

 Quan hagis de canviar d’aula o de lloc de treball fes-ho amb la màxima agilitat possible i 
sense molestar els altres. 

 Col·labora en tancar els llums, les portes i deixar la classe ordenada. 
 

  MEDI AMBIENT 

 La teva escola és respectuosa amb el medi ambient: utilitza les papereres de reciclatge 
correctament i participa en altres activitats que et proposin en aquest àmbit. 

 
  SALUT I HIGIENE 

 El tabac, les drogues i l’alcohol són molt perjudicials per a la teva salut i la dels que 
t’envolten, per tant i d’acord amb la normativa vigent, estan prohibits en totes les 
dependències del col·legi i en totes les activitats escolars. 

 Si has de prendre alguna medicació no se t’administrarà sense recepta mèdica o 
autorització del pare, mare o representant legal. 



 És important per a la teva salut que tinguis uns hàbits d’higiene diària. 

 
  VESTIT I IMATGE 

 Recorda que estàs a l’escola, per tant, la teva forma de vestir i la teva imatge ha de ser 
adequada a la importància del treball escolar i això exigeix una presentació personal 
acurada. 

 La teva escola educa en la tolerància, per la qual cosa queda prohibida qualsevol al·lusió 
irreverent, racista o xenòfoba. 

 Amb l’objectiu d’evitar conflictes, queda prohibit dur roba o objectes que manifestin 
qualsevol tendència cultural, religiosa, política o esportiva. 

 

  TRACTE I LLENGUATGE 

 El tracte que tinguis amb els teus companys/es, professors/es i altre personal del centre 
ha d’ésser sempre educat i respectuós. No insultis ni ofenguis a ningú. 

 Com ja hem dit a l’apartat anterior estàs a l’escola i la forma de comportar-te i relacionar-
te amb els altres ha de ser adequada al lloc on et trobes. 

 
  MATERIAL 

 El material de l’escola és responsabilitat de tots: respecta’l i no el malmetis. 

 Col·labora en mantenir netes totes les dependències escolars i els materials específics 
de cadascuna d’elles. 

 Respecta el material dels teus companys. No en facis ús sense el seu consentiment. 
 

  ESBARJOS 
 A l’hora de l’esbarjo només pots estar al pati. En cas de pluja hi haurà espais habilitats 

per a vosaltres o es farà dins l’aula. 

 El pati ha de quedar net: utilitza les papereres. 
 

  ENTRADES I SORTIDES 

 Entra i surt de l’escola correctament. 

 Per poder sortir de l’escola en horari lectiu cal una autorització escrita del pare, mare o 
representant legal de l’alumne. 

 
  ENTORN DE L’ESCOLA 

 L’escola està integrada en el barri, de manera que ens hem de comprometre a respectar 
el mobiliari urbà i a tenir un comportament adequat en tot  moment. 

 A l’entrar i al sortir de l’escola facilita el pas als vianants i respecta els veïns. 

 
  MÒBILS I REPRODUCTORS DE MÚSICA  

 L’ús d’aquests aparells dificulta el desenvolupament de la classe: no es pot utilitzar en 
cap dependència de l’escola. És obligatori apagar-lo a l’entrada al centre. Et recomanem 
no portar-los, ja que l’escola no  se’n  pot fer responsable en cas de pèrdua o robatori. 

 
  ACTIVITATS FORA DEL CENTRE 

 Per facilitar l’organització de les sortides i les activitats cal que ens retornis les 
autoritzacions dins dels terminis indicats. 

 Si no hi participes cal que sigui per una causa raonable i que portis la justificació pertinent 
signada. 

 Tingues present  que el professorat pot decidir que no participis en alguna sortida o 
activitat si ho consideren oportú. 

 
ABSÈNCIES I RETARDS 

 
 En cas que no puguis assistir a classe, la teva mare, pare o representant legal hauran 

d’avisar personalment o per telèfon a primera hora a la recepció de l’escola i quan tornis 
cal que presentis al tutor/a i professors/es la justificació escrita. 

 En cas que no hagis pogut assistir a classe és la teva responsabilitat demanar els apunts 
i presentar els deures i feines dels dies en que no hi has assistit. 



 Els retards s’han de justificar. 

 Els retards o absències justificats amb motius com adormir-se o faltar a classe abans 
dels exàmens per poder estudiar, o presentació de treballs  et perjudiquen en la teva 
formació com a persona i en els resultats acadèmics. 

 
 

FALTES DE CONVIVÈNCIA 

 
 Si no respectes alguna d’aquestes normes farem arribar a la teva família una 

NOTIFICACIÓ D’ACTITUD amb la sanció que hauràs de complir (per exemple, en cas 
d’incompliment de la norma dels mòbils i reprductors de música portàtils, aquests podran 
ser retirats fins a final de curs o en el cas d’haver malmés algun tipus de material 
intencionadament es pot demanar que t’encarreguis de la seva reposició). 

 En cas d’acumular faltes lleus o bé si comets una falta greu (com faltes de respecte al 
professorat, companys o personal no docent, injúries, indisciplines, amenaces, 
agressions, falsificacions, deteriorament important de material, incompliment de 
sancions i, en general, tots aquells actes injustificats que alteren greument el 
desenvolupament normal de les activitats) rebràs una NOTIFICACIÓ D’ACTITUD DE 
CARÀCTER GREU, amb les mesures sancionadores corresponents. 

 En cas que persisteixi la conducta negativa es pot obrir un EXPEDIENT DISCIPLINARI 
que pot arribar al Consell Escolar (ESO) o a DIRECCIÓ (Cicles Formatius), que dictarà 
les mesures corresponents que poden constar en el teu historial acadèmic. 
 

Les faltes a l’entorn de l’escola són responsabilitat de l’alumne com a ciutadà i, per tant, les 
poden sancionar les autoritats locals 
 
 
 
 
 

 


