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Normes de convivència 
(decàleg de l’alumnat) 

1 

Comportament. Cal mostrar respecte i correcció en el comportament, en concret pel que fa a les expressions                 

verbals i escrites a l'hora d'adreçar-se a qualsevol membre de la comunitat educativa (alumnat, professorat,               

personal d’administració i serveis, col·laboradors externs). 

2 

Ambient de treball a l’aula. L’aula és un espai de treball i d’estudi. És responsabilitat de tothom col·laborar a                   

crear-hi un bon ambient; per tant, cal demanar i respectar els torns de paraula i restar-hi asseguts, mantenint la                   

distància de seguretat, i sense destorbar els companys i el professorat.  

3 

Puntualitat. Cal arribar molt puntuals a l’hora establerta d’entrada. Les hores d’entrada al centre estan definides en                 

intervals de 5 minuts per nivell. La puntualitat és prioritària per l’acompliment de les entrades esglaonades com a                  

mesura de seguretat per a tota la comunitat educativa. L’alumnat que no arribi puntual esperarà fora del centre                  

davant la porta principal fins que la resta d’alumnes hi hagi entrat. Si no justifica adequadament el retard o la falta, li                      

constarà una absència injustificada a primera hora. El professorat que fa classe a primera hora podrà prendre les                  

mesures que consideri pertinents per modificar la conducta de l’alumnat que arriba tard de forma reincident sense                 

justificació.Els retards reiterats seran estudiats per la Comissió de convivència del centre que en prendrà les mesures                 
que consideri adients. 

4 

Entre classe i classe. Cal preveure d’agafar tot el material necessari dels armariets a primera hora del matí, després                   

del pati i a primera hora de la tarda, per tal d’evitar aixecar-se entre classe i classe. Amb la finalitat de preservar                      

l’estanqueïtat dels grups estables, entre classe i classe l’alumnat restarà a la seva aula de referència esperant el                  

professor/a de la classe següent. L’interval entre classe i classe no és un descans, sinó que es dedica a preparar el                     
material de la classe següent.  

5 

Desplaçaments interns. Quan sigui necessari fer un canvi d’aula l’alumnat esperarà dins l’aula el professor/a               

corresponent per poder desplaçar-se. En cap cas l’alumnat pot sortir sol al passadís ni, per descomptat, entrar a una                   

aula que no sigui la del seu grup estable de convivència. En els canvis d’aula s’ha de circular amb calma i sense fer                       
soroll; no es pot córrer dins l’institut, ni cridar, ni empènyer els companys. 

A l’hora de l’esbarjo, l’alumnat baixarà ordenadament fins a la zona de pati assignada acompanyat del professor/a                 

que ha estat a classe l’hora anterior, el qual serà l’encarregat de tancar la porta amb clau. El retorn a classe després                      

del pati es farà ordenadament mantenint els grups estables de convivència sota la vigilància del professorat de                 
guàrdia de pati. 

6 

Lavabos. Cap alumne/a pot anar al lavabo entre classe i classe. En cas que ho necessiti, en hora de classe, si el                      

professorat ho autoritza, l’alumne podrà anar al lavabo de la planta on es trobi en aquell moment. 

Per anar al lavabo a l’hora de l’esbarjo caldrà demanar permís al professorat de guàrdia de pati per controlar-ne                   

l’aforament. 

7 

Esbarjo. Hi ha dos espais habilitats: el pati i la zona de la placeta  

- Cada espai constarà d’una zona delimitada per a cada grup estable de convivència que cal respectar en tot                  

moment. Només se’n pot sortir, amb causa justificada, demanant permís al professorat de guàrdia.  

- Pati i placeta: són espais per a esmorzar, descansar, relaxar-se i relacionar-se exclusivament amb els companys                

del mateix grup estable de convivència; per tant, cal defugir les activitats potencialment perilloses i mantenir el                 
clima de respecte general del centre. Per menjar cal guardar la mascareta en una bossa de paper i en acabat                    

tornar-se-la a posar. 

- En cas de pluja l’alumnat restarà a la seva aula de referència amb el professor/a que tenia classe en l’hora                    
anterior i/o professorat de guàrdia. 

8 

Mans, distància, mascareta. És obligatori el rentat de mans en entrar i sortir de l’institut; abans i després de                   

l’esbarjo; abans i després d’anar al lavabo; en els canvis de classe; i quan el professorat i/o el personal no docent ho                      

requereixi. Cal mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres en tot moment, exceptuant dins l’aula de referència                 

del grup estable. L’ús de la mascareta és obligatori en totes les instal·lacions de l’institut i en els desplaçaments als                    

pavellons esportius. Això inclou totes les aules, fins i tot la de referència, els lavabos, els passadissos, els espais de                    

l’hora d’esbarjo i en totes les activitats que organitzi el centre. La família ha de vetllar perquè cada alumne/a dugui                    
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la mascareta de casa en òptimes condicions. L’alumnat ha d’utilitzar la mascareta en les condicions adequades,                

tapant nas, boca i barbeta. 

9 

Neteja. L’alumnat ha de col·laborar en les tasques de ventilació, desinfecció del mobiliari i del material amb el qual                   

hagi tingut contacte físic en aquells espais que no siguin l’aula de referència del grup estable de convivència i siguin                    

susceptibles de ser compartits amb persones d’altres grups estables.  

10 

Obligatorietat de les classes virtuals. En cas de confinament parcial o total la família ha de vetllar perquè l’alumne/a                   

assisteixi a totes les classes telemàtiques atès que seran de caràcter obligatori. En aquest cas, serà també                 

imprescindible que l’alumnat es connecti amb la càmera activada, excepte quan el professorat corresponent indiqui               

el contrari. La no assistència virtual es comptabilitzarà com a falta.  

11 
Vestimenta. Al centre cal vestir adequadament; no s’acceptarà l’ús de gorres, barrets, ulleres de sol o altres                 

elements similars. 

12 

Instal·lacions i equipaments. S'ha de respectar tot l'edifici: taules, cadires, parets, sostres, finestres, persianes,              

portes, plantes, pati, etc. No es poden ratllar, trencar, guixar taules i cadires, ni enganxar-hi adhesius, ni dibuixar-hi,                  

ni escriure-hi. Per mantenir l’aula neta no es llençaran ni papers, ni menjar, ni envasos, ni guixos… al terra. Només                    

es pot menjar al pati a l’hora de l’esmorzar (això inclou xiclets, pipes, etc.) Qualsevol tipus de deixalla es llençarà a                     

les papereres habilitades al pati, als passadissos i les aules (incloses les de reciclatge). Abans de començar les                  
classes, l’aula ha d’estar neta, ventilada i en condicions per a treballar-hi.  

13 

Ús d’aparells electrònics. Per tal de poder-nos escoltar i comunicar no es permet l’ús del telèfon mòbil, ni de                   

qualsevol altre aparell electrònic (tampoc no es pot fer servir durant l’estona de pati ni en els trajectes d’anada i de                     

tornada entre el centre i els pavellons esportius). Si es porta el telèfon al centre, ha de restar desconnectat i guardat                     

(el centre no se’n fa responsable de la pèrdua, la sostracció i/o el deteriorament). Si no és així, serà confiscat                    

immediatament. És totalment prohibit a totes les instal·lacions del centre fer enregistraments audiovisuals             

(fotografies, vídeos, gravacions…) sense autorització expressa del professorat. Només serà permès de fer-lo servir              
per qüestions pedagògiques, i sempre amb l’autorització prèvia del professorat. 

14 

Aules d’informàtica. L’accés dels alumnes a l’aula d’informàtica es farà sempre amb la presència d’un professor/a.                

Professorat i alumnat han de fer una revisió del funcionament i estat dels ordinadors, abans i després de cada classe,                    

per a indicar possibles incidències al responsable informàtic. En acabar la classe, desconnectarem els ordinadors i el                 
professor/a i cada alumne/a netejarà els dispositius que hagi utilitzat: ordinador, ratolí, teclat, pantalla, taula i                

cadira.  

15 

Mesures COVID-19. Cal complir la normativa COVID-19 d’higiene i prevenció dictada per les autoritats sanitàries per                
garantir la seguretat de tota la comunitat educativa. L’incompliment voluntari o reiterat de les normes incloses en el                  

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 comportarà que s’adoptin les accions oportunes perquè s’acompleixin i poden                

suposar, en última instància, l’obertura d’expedient disciplinari. En aquest cas, s’aplicaran mesures cautelars de              

privació d'assistència al centre mentre es resol l'expedient.  


