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EXTRACTE DE LES NOFC 
 
Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) són molt clares i explícites tant pel que fa a conductes 
contràries i perjudicials per a la convivència, com pel que fa a mesures correctores i sancions. En benefici del col·lectiu 
escolar, es tindran molt presents i el seu compliment serà rigorós. Pel que fa a l’alumnat d’ESO, aquest curs 2017-2018 
es farà una especial atenció en els aspectes següents: 
 

 No s’admetran cap mena d’injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres 
membres de la comunitat educativa, com tampoc els actes que atemptin contra la intimitat o la integritat 
personal. 

 
 S’ha de romandre a l’aula entre classe i classe, excepte quan calgui canviar d’aula pel canvi de matèria. Si un 

alumne necessita anar al lavabo o fer un encàrrec, cal que demani permís al professor de l’hora següent. 
 

 No pot sortir del recinte escolar durant tot l’horari lectiu, inclosos els esbarjos. Qualsevol actuac ió excepcional ha 
de venir autoritzada per escrit pels pares, es comunicarà al tutor i caldrà ensenyar l’autorització al professor de 
guàrdia. L’alumne ha de ser recollit al centre per un responsable adult que s’identificarà a consergeria i signarà el 
full de sortida emplenat pel professorat.  

 
 En absència d’un professor, s’ha de romandre al centre i a classe, on es faran les tasques que el professor 

absent hagi encomanat al professor de guàrdia. En cap cas es podrà sortir al pati durant una guàrdia, ni 
considerar-la una hora d’esbarjo. 

 
 L’assistència i la puntualitat seran controlades pel professorat mitjançant l'aplicació Ieducacio. Quan un alumne 

falti injustificadament s’avisarà a la seva família. L’acumulació de retards injustificats serà sancionada.  
 

 No es pot menjar ni beure res en hores de classe, ni en cap altre lloc que no sigui el pati i només durant l’hora 
d’esbarjo.  

 
 No està permès dur gorres, bufs, etc., en tot el centre.  

 
 No es poden usar aparells electrònics com el mòbil, MP-3, i-pods, i-phones..., en tot el recinte escolar (en el 

menjador tampoc) i durant tot l’horari escolar (incloses les hores del pati). Entengui’s per usar: ensenyar, 
manipular... en cap de les seves aplicacions. Tampoc no es poden enregistrar imatges amb cap mena de 
dispositiu. En cas d’incompliment d’aquestes normes, el professor que ho detecti recollirà l’aparell i el lliurarà al 
cap d’estudis. Només es podrà recuperar quan els pares vinguin al centre, prèvia cita, a parlar amb el cap 
d’estudis. Si s’és reincident, l’aparell quedarà retingut a l’institut fins a final de curs.  

 
 Cal utilitzar l’agenda com una eina de treball i no com un diari personal o un objecte privat, de manera que ha 

d’estar a disposició del tutor o un altre professor per ser revisada, si cal.  
 

 Les aules han de mantenir-se netes i endreçades. Els/les professors/es de cada hora vetllaran per l’ordre i la 
netedat, i, en cas necessari, demanaran a l’alumnat les actuacions oportunes per tal que l’aula i els equipaments 
estiguin en les condicions òptimes. Si els/les professors/es professor troben l’aula bruta, ho comunicaran al cap 
d’estudis per tal que es puguin fer les diligències corresponents. 

 
 Cal tancar els llums i les aules durant les hores de pati i migdies, i sempre que no quedin alumnes a l’aula per tal 

d’evitar robatoris i destrosses. El/la professor/a serà l’últim que surti de l’aula per tal que es compleixi aquesta 
norma. 

 
 No es poden remenar ni canviar elements de les aules, sobretot d’aquelles que tenen equipaments especials 

(informàtica, laboratoris, tallers, aula de música...). Si hi ha algun problema, s’ha de comunicar a els/les 
professors/es responsables per que puguin notificar la incidència. Si hi ha desperfectes intencionats o motivats 
per una manca de cura, es podran demanaran compensacions econòmiques i/o en forma de serveis a la 
comunitat. 

 
 Embrutir el pati es considerarà una falta. En cas de mala actitud o resposta inadequada, serà susceptible 

d’incidència. 
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 A consergeria es troben a disposició pales, pilotes, cordes... per ser utilitzades durant l’hora del pati. Cal deixar 
una penyora a canvi de l’objecte que se sol·liciti. 

 
 Si en algun cas molt excepcional s’han de fer activitats i reunions a l’hora del pati, aquestes tindran lloc a les 

aules de la planta baixa, prèvia petició i autorització de l’Equip Directiu, i sempre amb l’acompanyament d’un 
professor.  

 
 Durant el transport escolar, els/les monitors/es podran posar incidències i caldrà complir les sancions 

corresponents. El no compliment de les normes pot comportar la pèrdua del dret al servei de transport. 
 

 Si es comet una falta greu o s’acumulen incidències motivades per faltes lleus, s’aplicaran les sancions previstes 
en les NOFC, que inclouen entrevistes amb els pares, expulsions temporals, serveis a la comunitat, privació de 
la participació en sortides o activitats escolars, etc. 

 
 Si un alumne és expulsat de classe dues vegades en un mateix dia, a la tercera expulsió, serà enviat a casa, 

prèvia comunicació amb els pares per tal que el vinguin a buscar. Els pares hauran de signar un document 
d’expulsió. 

 
 L’ús del netbook implica una sèrie de normes específiques, que són les següents: 

 
 Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria carregada. 
 
 La responsabilitat del bon ús i el manteniment és del/de la propietari/ària. Els portàtils i carregadors han 

d’estar identificats amb un adhesiu on hi consti el nom i el número de sèrie. 
 
 Els ordinadors estaran tancats fins que el/la professor/a digui que es poden utilitzar. 
 
 Els ordinadors, a l’institut, són d’ús exclusivament acadèmic, i per tant, la xarxa wifi a la que s'ha de 

connectar és la “educat 1x1”; d'altra banda, a l’aula no es pot escoltar música, veure fotos, utilitzar la 
webcam, entrar a portals no educatius, xatejar, fer descàrregues... Només si el/la professor/a ho diu 
expressament, es podrà fer una excepció a aquesta norma. 

 
 No es poden fer servir els portàtils al pati ni als passadissos. Tampoc entre classe i classe o a la 

biblioteca. 
 
 En cap cas no es pararà la classe per resoldre dificultats tècniques. L’aula no és el lloc adequat per 

resoldre aquests problemes. 
 
 Tots els documents es guardaran organitzats per carpetes de matèries a “Els Meus Documents”. A més, 

es realitzaran còpies de seguretat de la documentació esmentada. 
 
 És molt recomanable l’ús d’un ratolí i una funda per protegir-lo. Cal portar auriculars que seran utilitzats 

quan el professor ho indiqui. 
 
 Cal evitar al màxim els riscos de caigudes i trencaments i robatoris. Quan es deixin els portàtils a l’aula 

l’alumne serà el responsable de deixar-lo a l’armari tancat. 
 
 L’incompliment de qualsevol d'aquestes normes podrà comportar incidències i les mesures correctores 

necessàries. 
 
 
Gràcies per la vostra col·laboració, 
 
Equip Directiu 


