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Activitats fora del centre 
FULL DE COMPROMÍS 

 

En tots els viatges organitzats pel centre, pel bon funcionament del grup i aprofitament de les sortides 

programades, cal que l’alumnat conegui i es comprometi a seguir les normes de funcionament següents: 

 

· L’alumnat seguirà el programa establert per a la sortida, així com els horaris, tant d’activitat 

com de descans, i llocs de trobada en començar i acabar l’activitat. 

· Haurà d’obeir al professorat i monitors/es que intervenen en les activitats. 

· Haurà de respectar les normes elementals de conducta en totes les activitats que tinguin lloc 

durant l’estada fora del centre, tant pel que fa a l’entorn, com als companys/es, com al lloc 

d’estada. 

· El professorat es reserva el dret de demanar a l’alumnat que mostri el contingut de l’equipatge i 

les motxilles, així com les habitacions, si ho creu necessari. 

· No es fa responsable de l’equipatge de l’alumnat ni de cap altre material que aquest porti. 

· En cas d’incompliment, el reglament de règim intern del centre serà la normativa que s’usarà 

per establir una sanció. 

· En cas que l’alumnat incompleixi alguna de les normes anteriors, serà sancionat immediatament 

segons consideri el professorat, i en cas d’una falta greu o molt greu, això suposarà el retorn 

immediat a Badalona, amb la pèrdua dels serveis contractats sense dret a devolució i amb el cost 

del bitllet de tornada a compte de la família. 

· En cas que un alumne/a cometi una falta molt greu abans del viatge, l’equip docent pot decidir 

que l’alumne/a no hi participi. Les faltes molt greus són les que hi ha recollides en el Reglament 

de Règim Intern del centre i inclouen tant les faltes de disciplina, les faltes per absentisme i les 

de poc aprofitament. En aquest cas, si per motius organitzatius no és possible  recuperar-la, 

l’alumne/a perdrà la paga i senyal que hagi donat a compte.      

 

Normes específiques: 

· Els alumnes hauran de dur: DNI, tarja sanitària de la Seguretat Social, l’adreça de l’hotel i el 

telèfon mòbil de l’ institut que portarà el professorat.  

· Els alumnes que tinguin un problema mèdic específic que requereixi cures especials han de 

comunicar-ho als professors acompanyants. Aquells que necessitin medicaments hauran de dur-

los personalment i en un lloc segur. 

· El consum d’alcohol o d’altres substàncies il·legals estarà totalment prohibit. 

· Als desplaçaments a peu se seguirà l’itinerari marcat pels professors acompanyants, sense 

aturar-se o allunyar-se. Es respectaran les normes de seguretat vial i d’ordre i polidesa als 

espais públics. 

· Quan els professors hagin de donar indicacions al grup o durant les explicacions de les visites 

programades, els alumnes pararan atenció puntualment i en silenci, evitant tenir connectats 

aparells de música o telèfons que puguin distreure. 

· La distribució de l’alumnat a les habitacions s’haurà fet amb anterioritat Aquesta distribució 

no podrà ser alterada pels alumnes, de manera que durant les hores de descans tothom haurà 

d’estar a les habitacions que els pertoca. Qui ocupi l’habitació es responsabilitzarà de la 

conservació de la mateixa. Hauran d’estar endreçades al matí per tal de facilitar la seva neteja.  

· A l’hora establerta com a descans es respectarà el silenci i el dret al descans dels altres. 

· L’ incompliment de les normes pot suposar la suspensió d’algunes de les activitats 

programades. 

· Els alumnes han de vetllar per la higiene i neteja personal, així com també per la seguretat de 

les seves pertinences.  

· Es respectaran les normes d’educació i convivència bàsiques. En cas de conflicte o 

disconformitat, hauran de recórrer al professorat acompanyant i admetre el seu criteri.                      


