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Normes específiques en cas de sortides amb pernoctació fora del centre 

 

Com a norma general, recordem que totes les activitats realitzades fora del centre tenen la 
mateixa consideració que l’actitivitat acadèmica que es realitza de forma habitual a l’institut, 
pel que fa a les normes de conducta. Atès que colònies i viatges impliquen desplaçaments 
llargs i pernoctacions fora del domicili, cal tenir presents aquestes consideracions: 
 

1. S’ha d’anar junt amb la resta del grup en totes les sortides i activitats programades. 
2. Cal respectar en tot moment les consignes que indiquin professors o monitors 

respecte dels temps d’activitat i d’esbarjo, hores d’anar a dormir i llevar-se, àpats, 
etc. 

3. Cal ser molt puntual en el compliment d’horaris. 
4. L’alumne/a és responsable de tenir cura del seu propi equipatge i estris personals, 

així com dels desperfectes que es puguin ocasionar als equipaments i 
instal·lacions utilitzats (autocar, habitació, etc.). Cal revisar l’estat de l’habitació 
abans d’ocupar-la i comunicar qualsevol desperfecte al professorat. 

5. Cal dur en tot moment el DNI i la Targeta Sanitària Individual (i el passaport i 
l’autorització paterna, si s’escau). 

6. Si es pren algun tipus de medicació, cal dur-la per duplicat: una a la bossa de mà i 
l’altra a la maleta. L’alumne/a és el responsable d’administrar la seva pròpia 
medicació. Tanmateix, cal donar per escrit al professorat responsable un recordatori 
de la medicació a prendre, amb les instruccions a seguir en cas de qualsevol 
emergència. 

7. Es desaconsella portar telèfons mòbils i altres aparells electrònics. En qualsevol 
dels casos, l’alumne és l’únic responsable  de la seva custòdia i bon ús, i les normes 
d’ús són les mateixes que regeixen dins del centre mentre s’està realitzant qualsevol 
activitat.  

8. Les normes sobre la tinença i el consum de tabac i alcohol (o qualsevol substància 
que pugui ésser perjudicial per a la salut) són les d’aplicació al centre. 

 

En cas d’incompliment d’aquestes normes o, en general, les que regeixen la convivència al 
centre, el professorat aplicarà les mesures oportunes de la mateixa manera que es fa a 
l’institut, com la privació de participar en alguna de les activitats, la realització d’alguna tasca 
correctora, etc. 
 

De manera no exhaustiva, es fa esment de les actuacions a prendre en alguns supòsits 
determinats: 

 Si es fa un ús indegut del telèfon mòbil, serà retirat i retornat a la família a la 
tornada. 

 En cas que es produeixin circumstàcies considerades com a greument perjudicials 
per a la convivència segons les normes del centre i la normativa vigent (LEC, art. 
37.1), el professorat responsable es posarà en contacte amb la direcció del centre i 
la família de l’alumne per gestionar el retorn al seu domicili amb la màxima celeritat 
possible. Les despeses que se’n puguin derivar aniran a càrrec de la família de 
l’alumne/a.  

 


