
 

1.  L’alumnat ha de ser dins l’aula puntualment. Els alumnes que arribin passats els 15 minuts de l’inici 

de classe hauran d’esperar-se a l’entrada sota la supervisió del professorat de guàrdia i se’ls hi 

computarà com una falta injustificada. Els retards reiteratius seran motiu d’amonestació escrita. 

2. Si falta un professor/a l’alumnat s’ha d’esperar dins de l’aula fins que arribi el professor/a de guàrdia 

preparant-se per l’inici de la classe.   

3. Respectar el desenvolupament normal de l’activitat docent. Això inclou,  

-  respectar el dret d’estudi i treball dels companys i companyes,  

- respectar el torn de paraula, dirigir-se amb educació als professors i professores i als altres 

membres de la comunitat educativa, 

- no discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de sexe, raça o naixement.  

4. En acabar la classe si és abans del pati o a últimes hores, l’aula ha d’estar endreçada i les finestres 

han de quedar tancades. En acabar la última hora de cada dia, cal deixar les cadires a sobre la 

taula per tal facilitar la neteja de l’aula. 

5. Durant el canvi de classe s’ha d’esperar al professor/a següent, amb correcció, dins l’aula.  Només 

es pot sortir per traslladar-se d’aula.  En cap cas es pot romandre al corredor, lavabos o altres aules 

o dependències del Centre.  

6. A l’hora de l’esbarjo s’ha de sortir al pati ( llevat que plogui ). Els alumnes quan vagin  de l’aulari a 

l’edifici principal o a l’inrevés, o bé quan vagin a fer educació física,  aniran sempre acompanyats pel 

professorat de guàrdia. En cap cas pot sortir un alumne/a de les instal·lacions del centre sense 

l’acompanyament del professorat 

7. Respectar el material propi i el comú, fent-ne un bon ús (ordinadors, pissarres digitals, finestres, 

portes, taules, cadires, papereres...). L’alumne/a que se’l trobi llençant alguna cosa a terra, a més de 

recollir-la, haurà de recollir o netejar allò que se li encomani o bé se’l sancionarà d’acord amb la 

normativa. El deteriorament del material causat pel mal ús comporta el pagament de material nou per 

part dels responsables i altres sancions correctores. 

8. Està totalment prohibit el consum o la possessió de cap mena de substàncies nocives ( tabac, 

begudes alcohòliques ) estimulants o dispositius que consideri la Direcció que poden ser perilloses 

per a la salut dels membres de la comunitat educativa. Aquesta prohibició afecta a qualsevol 

dependència interior o exterior del recinte escolar, així com els seus voltants. 

9. No està permès fer ús al centre de mòbils o aparells electrònics de qualsevol mena que no siguin 

explícitament autoritzats per a una activitat concreta; incloent l’hora d’esbarjo. Als alumnes que no 

compleixin aquesta norma, se’ls retirarà el dispositiu i no els serà retornat fins que les famílies el 

vinguin a buscar a Direcció, en un termini mínim d’una setmana. 

10. L’alumnat d’ESO només podrà sortir del recinte a hores de classe per motius justificats (anar al 

metge, etc ) si porta una autorització escrita de la família, i només en el cas que el vingui a buscar 

una persona autoritzada. Caldrà omplir el corresponent document de sortida i signar-lo pel pare, 

mare o persona autoritzada i pel professor/a de guàrdia. Tot l’alumnat haurà de sortir des de l’edifici 
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