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-- NORMES DE CONVIVÈNCIA -- 

BENVINGUTS AL CURS 2016/17  

  

El professorat i personal del Centre us donen la benvinguda i us desitgen que tingueu  un bon curs. Per fer-ho possible 
us recordem un seguit de normes que cal tenir en compte per mantenir la convivència i el bon funcionament del 
Centre. Llegiu-les atentament i, si cal, comenteu-les amb el vostre tutor/a. 
 

 Assistència a classe: L’assistència a classe és obligatòria. Les faltes d’assistència es controlaran cada dia. Quan 
falteu, heu de de lliurar al tutor/a un justificant (disponible a Consergeria o a la web de l’INS) signat pels 
pares la primera sessió de tutoria després de reincorporar-se. Al justificant cal fer-hi constar els motius de la 
falta i afegir-hi els justificants corresponents. També queden les faltes justificades quan els pares han trucat a 
consergeria per informar de l’absència o retard, i si s’ha comunicat al tutor per telèfon, correu electrònic o 
Alèxia. 
 

 Faltes no justificades: Heu de justificar totes les faltes. Si acumuleu 4 faltes d’assistència injustificades (4 
hores), constituirà una FALTA LLEU i es comunicarà a la família.  
 

 Puntualitat: Per al bon funcionament del Centre és molt important que sigueu puntuals tant a l’entrada al 
Centre a primeres hores com en els canvis de classe. Els retards s’anotaran i  serà equivalent a una falta 
d’assistència.  
 

 Incidències: Quan es produeixi un incident que alteri el funcionament del Centre (a classe, al passadís, al pati, 
etc.) el professor el comunicarà a la família i omplirà el full de Conducta Contrària corresponent, informarà al 
tutor i a la Cap d’Estudis, qui notificarà a la família el còmput acumulat de faltes i la sanció corresponent. 
 

 Expulsions: Es podrà expulsar un alumne de classe quan la seva actitud distorsioni el funcionament del grup. 
Aquesta expulsió es tractarà com una Conducta Contrària.  
 

 Desperfectes: Per mantenir l’Institut en condicions agradables és imprescindible la vostra col·laboració. 
Comuniqueu qualsevol desperfecte al vostre tutor/a. Els desperfectes intencionats els haurà de pagar 
l’alumne/a que els hagi provocat. 
 

 Mòbils: Està prohibida la utilització de telèfons mòbils a tot el centre (al pati també). Si un alumne el porta a 
la vista o en fa ús, es considerarà una falta GREU a les normes de convivència, i la Direcció imposarà una 
sanció. 
Si la família s’ha de posar en contacte urgent amb l’alumne, pot fer-ho trucant al Centre  972 884642. 
IMPORTANT: S’ha de respectar, per llei, el dret d’imatge (no es poden fer fotografies ni vídeos de cap persona 
de l’Institut, sense permís escrit).    

 

 No es pot fumar ni beure alcohol a l’ Institut 
 

 No es poden llençar boles de neu ni cap altre objecte, ni dins ni cap al carrer.Qualservol llencçament serà 
motiu de sanció. 
 

 Objectes innecessaris: No heu de portar objectes que no siguin necessaris per a les classes. Tampoc podeu 
portar objectes punxeguts ni d’altres que representin un risc per a la seguretat. També està prohibit dur 
animals i retoladors permanents gruixuts -si no els demana un professor/a expressament. 

 

 Medicament: Si heu de prendre qualsevol medicament  durant l’horari lectiu, l’heu de portar de casa amb 
una nota signada per la família. El professorat no  pot administrar medicaments. 
 

 Malalties: Informeu el tutor/a si patiu qualsevol malaltia (asma, al·lèrgia, diabetis…) o problema físic (de 
vista, d’oïda, muscular…) que pugui dificultar la vostra activitat normal al Centre. 
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 El nostre Institut es troba en bones condicions: és per això que demanem la col·laboració de tothom per 
mantenir-lo en aquest estat i evitar que es malmeti: no embruteu les parets, aneu en compte amb les portes i 
no feu malbé el mobiliari i el material de les diverses aules i instal·lacions. Per motius d’higiene no es pot 
menjar ni beure a les aules. 
 

 Higiene personal: És molt  important que mantingueu uns bons hàbits d’higiene i cura personal. La Direcció 
del Centre incidirà especialment en aquells casos en què aquest aspecte no sigui adequadament atès. 
 

 Horari escolar: El tutor us informarà del vostre horari de classes. Mentre s’està fent classes, es tancarà la 
porta de l’ Institut i cap alumne/a podrà entrar ni sortir. Només podreu sortir acompanyats amb el pare, la 
mare, un adult que es faci responsable de vosaltres o amb el full de sortida del Centre durant  la jornada 
lectiva omplert i signat per un membre de l’Equip Directiu. 
 

 Si falta un professor/a: El professorat de guàrdia us ho comunicarà i haureu de quedar-vos a l’aula , fent 
feina o llegint, amb el professor/a de guàrdia. Si no hi ha professor/a dins l’aula, les portes han d’estar 
sempre obertes. 
 

 Esbarjo: A l’hora d’esbarjo tots els alumnes heu de baixar al pati. Les aules quedaran tancades amb clau fins 
l’arribada del professor de la classe de després del pati. 
 

 Esmorzars: És important que esmorzeu adequadament. Convé que porteu menjar (entrepans i fruita) per als 
dos patis. Teniu aigua a la font. Cal evitar els sucs i altres begudes ensucrades. No es poden portar envasos de 
vidre. 
  

 Avaluacions: Hi haurà 3 avaluacions durant el curs i el tutor us lliurarà el butlletí de notes, que haureu de 
tornar signat pels pares. 


