
Normes de convivència



1.   Assistir regular i puntualment a les classes, sortides i a totes les 
activitats formatives previstes a la programació general anual del 
centre.

2.   Portar el material necessari per realitzar les activitats, tenir-ne cura  
i fer-ne un bon ús.

3.    Mantenir una actitud correcta i respectuosa envers tots els 
membres de la comunitat educativa.

4.    Respectar l’autoritat del professorat, seguir les seves indicacions i 
realitzar les feines encomanades a classe, a casa i durant les 
activitats complementàries i extraescolars.

5.   Respectar la integritat física, la dignitat personal, els bens i el 
patrimoni de tots els membres de la comunitat educativa i no 
discriminar a ningú per raó de raça, sexe o qualsevol altra 

circumstància personal o social.



6.   Fer un bon ús de les instal·lacions, mobiliari i equipaments de 
l’institut i col·laborar en el seu correcte estat de neteja, 
conservació i funcionament. 

7.   Respectar les normes específiques de comportament en les 
diferents dependències de l’institut.

8. Tenir cura de la higiene personal i utilitzar un vestuari que no 
impossibiliti o dificulti la identificació personal, la seguretat 
personal o la dels altres, la comunicació interpersonal, la 
realització de totes les activitats curriculars i que no distorsioni el realització de totes les activitats curriculars i que no distorsioni el 
normal desenvolupament de les classes.

9.   Respectar les regulacions establertes en la normativa del centre 
pel que fa a l’ús  d’ordinadors portàtils, telèfons mòbils, càmeres i 
d’altres dispositius electrònics i digitals.

10.  No portar ni consumir substàncies addictives i/o nocives per a la 
salut en les dependències de l’institut ni en cap de les activitats 
organitzades pel centre.
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El manteniment d’un bon clima de treball, estudi  i  
convivència al centre passa pel respecte mutu i pel 

compliment de les obligacions pròpies de cadascun dels 
membres de la comunitat educativa.

Les normes contingudes en aquest díptic són un resum 
de les que apareixen en la normativa de convivència 

del centre, aprovada pel consell escolar. Podeu trobar 
aquest document al portal web de l’institut, secció 

“Documents del centre”.


