Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut El Palau

Normativa de funcionament intern
Alumnat de Cicles Formatius
Curs 2020-21

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut El Palau
Índex de continguts

Normes de Convivència

3

1. Resum normatiu

3

Entrades i sortides del centre

4

Assistència

4

Retards

5

Canvis de classe

5

Lavabos

5

Esbarjo

6

Higiene i Netedat

6

Mesures de prevenció personal

6

Distanciament físic

6

Higiene de mans

6

Ús de mascareta

7

Desperfectes

7

Aparells electrònics de lleure

7

Objectes de valor

7

Medicaments, malalties i accidents

8

Activitats fora del centre ( En funció de l’evolució de la pandèmia)
Activitats curriculars d’un dia ( En funció de l’evolució de la pandèmia)
2. Ús de les instal·lacions

8
8
8

L’aula de classe

8

Aules específiques normativa general.

9

Aules d’informàtica

9

Altres espais comuns

9

3. Millora de la convivència i del cclima de treball

10

Full d’amonestació

10

Alteració del normal desenvolupament de la classe

10

Alteració de la convivència en el centre

10

4. Servei de Mediació

11

5. Comunicacions d’incidències (menors d’edat)

11

Comunicació Aplicatiu Tutoria: http://www.institutelpalau.com/tutoria.

11

2

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut El Palau
Normes de Convivència
La convivència en un centre nombrós com el nostre reclama l'observació d'unes
normes de conducta que assegurin un funcionament correcte i facin del nostre
Institut un lloc de treball tranquil i agradable.
Conviure en pau i harmonia amb els nostres companys i companyes, professors,
professores i PAS suposa sempre un comportament respectuós que utilitzi la via del
diàleg i dels mecanismes representatius establerts per a la resolució dels
conflictes.

1. Resum normatiu
1.. L’assistència a classe en els centres educatius públics és obligatòria, de
manera que en el cas d’absències reiterades no justificades podrà comportar la
pèrdua de l’avaluació continua.
2.. Per millorar el control de les absències de l’alumnat es procedirà a la seva
comunicació a les famílies mitjançant l’aplicatiu del centre en el cas de menors.
3.. En els canvis de classe, l’alumnat no pot sortir de l’aula, ha d’esperar al
professor/a al seu lloc i en disposició d’iniciar la següent classe.
4.. L’esbarjo es realitzarà de forma general al pati i les aules estaran tancades.
L’alumnat no pot estar a les aules, tallers ni passadissos sense la presència d’un/a
professor/a responsable
5. No es podrà menjar res a les aules, tallers, passadissos i qualsevol altra
dependència interior del centre, excepte al bar, durant les estones de pati.
6.. No es pot fumar a cap lloc del recinte del centre, pati inclòs. L’ incompliment
d’aquesta norma serà sanc
sancionat com una Falta Molt Greu.
7.. Si es produeixen desperfectes ocasionats de manera voluntària o negligent
hauran de ser reparats pels responsables, ja sigui amb feines compensatòries o bé
abonant l’import de la reparació. En cas de no sortir el responsa
responsable dels
desperfectes, les feines o despeses derivades recauran en el grup classe
responsable de forma col·lectiva.
8.. Les activitats curriculars fora del centre son de caràcter obligatori. No obstant
la participació de l’alumnat en aquestes activitats es
està
tà subjecta a les restriccions
previstes al nostre NOFC. En el cas que l’alumne no participi a una activitat
curricular fora del centre haurà d’assistir al centre segons el seu horari ordinari, on
haurà de fer les activitats complementàries que s’hagin pre
previst.
9.. En el cas que l’actitud de l’alumne/a no sigui l’adequada, qualsevol
professional del centre pot amonestar a l’alumne amb un Full d’Amonestació i
aplicar les mesures correctores adients d’acord amb el NOFC. Aquest pot ser Lleu,
Greu o Molt Greu.
10.. L’acumulació de Faltes Greus es considerarà com a Falta Molt Greu i es
sancionaran amb una de les mesures previstes al nostre NOFC, pot provocar
l’obertura d’un expedient disciplinari.
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11.. La infracció de la Normativa Covid19, de manera intencionada, e
es
considerarà una Falta Molt Greu i es sancionaran amb una de les mesures previstes
al nostre NOFC, pot provocar l’obertura d’un expedient disciplinari
disciplinari.
12.. El centre ofereix a l’alumnat la possibilitat d’acollir
d’acollir-se
se al Servei de Mediació
per tractar conflictes
ctes i intentar resoldre’ls de forma pactada. En qualsevol cas, la
participació en el procés de mediació és voluntària i no eximeix, automàticament,
del compliment de sancions, sinó que comporta la reparació de danys i la
reconciliació entre les persones iimplicades.

Entrades i sortides del centre
L’alumnat ha d'assistir amb puntualitat a les classes. La porta de l’Institut s’obrirà
al matí a les 8:00h i es tancarà passats deu minuts. Els alumnes restaran al centre i
no podran marxar al carrer dins del seu horari lectiu habitual.
Si un alumne de postobligatori
stobligatori menor d’edat ha de marxar sol del centre per algun
motiu previsible, haurà de presentar al professor/a de guàrdia una autorització per
escrit, signada pel seu pare/mare/tutor, on consti el motiu , la data i la hora, a
més, haurà de tenir el vist
st i plau del/a tutor/a o algun membre de la direcció del
centre.. En altres situacions imprevistes únicament podran sortir acompanyats d’un
responsable i quedarà constància escrita al centre.
S’ha de confirmar l’autorització amb una trucada telefònica feta per un professor/a
a uns del telèfons de la fitxa de l’alumne
Els alumnes de postobligatori quan hi hagi una absència d’un/a professor/a a
primera o darrera hora del matí o de la tarda, pod
podran incorporar-se
se a les classes
una hora més tard o sortir abans del centre prèvia autorització d’un membre de la
direcció.
Els Alumnes de post-obligatori
obligatori del matí que no han de assistir a totes les
assignatures podran sortir del centre presentant a conser
consergeria,
geria, la targeta de
sortida. En el cas de menors caldrà la autorització del tutor legal
Està totalment prohibit entrar al centre (o sortir
sortir-ne)
ne) saltant les tanques. La
infracció d'aquest apartat es considerarà falta molt greu.

Assistència
L’assistència a classe és obligatòria. Es passarà llista a cada hora de classe. Els
tutors legals dels menors d’edat podran veure les incidències dels seus fills a
l’aplicatiu del centre en tot moment
moment, de totes maneres ell tutor del grup, podrà fer
arribar les incidències
s dels menors d’edat als tutors legals si ho veu convenient o a
petició dels tutors legals.
La justificació de les faltes es realitzarà sempre per escrit.
Per a l’alumnat de post-obligatori,
obligatori, tres retards injustificats es consideraran com una
falta d’assistència,
ència, cas de continuar les faltes no justificades i superar
superar-ne el vint per
cent per matèria/UF, l’alumne/a perdrà l’avaluació continuada i s’haurà d’examinar
en la 2n convocatòria al mes de juny. Aquesta mesura s’aplicarà en el marc dels
equips docents o juntes d’avaluació. Tot i això, en els cicles formatius el
departament establirà, en funció dels continguts de determinades unitats
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formatives si modifica el % esmentat anteriorment.
Només es consideren faltes d’assistència justificades aquelles que aporti
aportin un
document oficial
L’alumne/a té l’obligació de presentar els treballs o feines encomanades en la seva
absència en el termini que el professor/a hagi establert. Si al llarg de l’absència s’ha
deixat de fer algun examen, l’alumne/a ha de justificar l’abs
l’absència
ència al professor/a,
posteriorment, aquest, ha d’informar a l’alumne/a respecte a la seva possible
repetició, en el cas en que no es repeteixi, no es tindrà en compte a l’hora del
càlcul de notes mitjanes, en el ben entès que l’avaluació és contínua. Si ll’alumne/a
és reincident en la matèria, aleshores la repetició de l’examen es decidirà en una
reunió d’equip docent. En el cas d’absències injustificables, les activitats avaluatives
restaran pendents fins al període de recuperacions.

Retards
Si s’arriba tard, abans d’entrar a classe, s’ha de comunicar al conserge o al
professor/a de guàrdia. Si el retard supera els 10 minuts, els alumnes de
postobligatori que portin justificant podran entrar. Tots els retards caldrà justificar
justificarlos per escrit al tutor/a de grup.
En el cas dels alumnes de post
post-obligatori
obligatori si el retard supera els 10 minuts i no
porta justificant, l’alumne no podrà entrar l’aula fins la següent hora, en cas
d’alumnes menors romandran al centre al lloc habilitat. Pati entrada pel curs
2020/21.
Un cop l’alumne/a s’ha incorporat al centre, no és justificable un retard a classe,
per la qual cosa, l’alumne/a no podrà entrar a l’aula i s’haurà de presentar al
professor/a de guàrdia.

Canvis de classe
Els canvis de classe es realitzaran de forma ordena
ordenada,
da, amb tranquil·litat però sense
distraccions. Els passadissos són llocs de pas i han d’estar ocupats el menor temps
possible. El final d’una classe i l’inici de la següent es marcarà per megafonia. Si
entre dos classes consecutives no cal canviar d’aula, els alumnes restaran al seu
interior. L’alumne/a haurà d’esperar l'arribada del professor/a dins de l'aula i en
disposició de començar la classe.
El bar romandrà tancat als alumnes en hores de classe, excepte en casos
d'indisposició o altres que es pugui
puguin
n considerar extraordinaris, però, en qualsevol
cas, hauran d’anar acompanyats per un/a professor/a de guàrdia.

Lavabos
Com a norma general estaran tancats i estaran gestionats pels professors de
guàrdia. Els alumnes aniran al lavabo durant les hores de classe.
Els alumnes per anar al lavabo, hauran de sortir sempre amb l’autorització prèvia,
del professor/a de l’aula.
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Esbarjo
L’alumnat no pot estar a les aules, tallers ni passadissos sense la presència d’un/a
professor/a responsable, en cas de no comp
complir
lir la norma seran amonestats
Els alumnes de post obligatori poden sortir del centre, la porta s’obrirà als primers
minuts de l’hora del pati i romandrà tancada fins els últims 5 minuts pel matí. Per la
tarda romandrà obert.

Higiene i Netedat
La millor forma de netejar és no embrutar.
S’han de fer servir les papereres que hi ha per tot arreu, tant als espais interiors
com als patis del centre. El materials d'ús personal es llençaran a pape
paperera que hi
ha a l’aula amb bossa de plàstic. El conten
contenidor
idor de paper només es pot fer servir per
llençar papers i cartrons no personals.
A l'última hora que es faci servir l’aula, el professor/a és el responsable que el
alumnat netegi i desinfecti l’espai que ha fet servir, així com el material d’ús comú:
● l’alumnat
’alumnat haurà de netejar la seva taula i cadira.
● l’alumnat
alumnat haurà de netejar el material comú que ha fet servir.
● pujar la cadira sobre la taula per tal de facilitar les feines de neteja.
● tancar el projector, l’ordinador.
ordinador.
● aquest curs es deixaran les finestres obertes amb la persiana baixada per que es ventili
l’aula.
A les aules específiques i/o aules que tenen ús per diferents grups d’alumnes
(Tallers, Optatives, Modalitat, Informàtica, Tecnologia, Laboratoris...) l’alumnat
col·laborarà en les actuacions
ctuacions de neteja de superfícies i estris d’ús comú utilitzats
abans d’abandonar-lo,
lo, i possibilitar
possibilitar-ne
ne el seu nou ús en bones condicions.

Mesures de prevenció personal
Distanciament físic
S’ha de mantenir al màxim la distància de seguretat entre alumnes de diferents
grups.

Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes
així com la del personal docent i no docent.
Per l’alumnat, es requeri
requerirà el rentat de mans o l’aplicació de hidrogel:
hidrogel
●

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu

●

Abans i després d’anar al WC,
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●

Abans i després de les diferents activitats (també a la sortida i entrada al
pati),

●

Abans i després d’un canvi d’aula.

Als lavabos hi haurà disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús
per garantir el rentat de mans.
A les aules es col·locarà producte desinfectant i tovalloles de paper d’un sol ús per a
ús del personal de l’escola.
Als passadissos i a l’entrada del centre es col·locarà solució hidroalcohòlica per per
afavorir la higiene de mans abans d’entrar a l’aula.

Ús de mascareta
Obligatòria durant tota la jornada escolar.

Desperfectes
Tots els alumnes vetllaran pel bon estat de conservació i ús de les instal·lacions del
centre, així com del material comunitari.
Aquells desperfectes ocasionats de manera voluntària o negligent hauran de ser
reparats pels responsables, ja sigui amb feines compensatòries o bé abonant
l’import de la reparació.
En cas de no sortir el responsable dels desperfectes, les feines o despeses
derivades recauran en el grup classe responsable de forma col·lectiva.
Les pintades a les parets, portes o material del centre es consideraran com un
desperfecte i seran sancionats com a una falta molt greu.

Aparells electrònics de lleure
No està permès l’ús de dispositius digitals sense l’autorització del professor dins de
l’aula .
A l’hora del pati, temps de descans, entrades i sortides, l’alumne pot fer servir el
mòbil sempre que no atempti el dret a la intimitat, dignitat o honor de les
institucions o persones. La seva utilització inadequada suposarà una incidència.
La utilització
ó acadèmica inadequada del mòbil serà considerada una falta molt greu,
l’ús del mòbil durant un examen implica la retirada del examen i la no correcció del
mateix.
En cas de pèrdua o sostracció el centre no es farà responsable.
A fi de garantir els drets d
d’imatge
’imatge de tota la comunitat educativa resta totalment
prohibida la utilització de la càmera del mòbil i enregistrament de veu . La seva
utilització serà considerada una falta molt greu.

Objectes de valor
El centre no es fa responsable de la pèrdua o trencament d’objectes de valor ni de
diners. S’aconsella no portar
portar-ne.
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Medicaments, malalties i accidents
Com a norma general durant l’estada en el centre no s’administrarà a l’alumnat cap
tipus de medicament.
Els/les alumnes que hagin de prendre medicamen
medicaments
ts durant les hores de
permanència al centre ho faran sota l’autorització dels seus pares/mares o tutors
legals, ja que el centre no se’n fa responsable. El Centre només actuarà
administrant algun medicament en situacions previstes amb antelació, autoritza
autoritzades
per escrit i per prescripció facultativa per a les quals estigui autoritzat (diabètics,
asmàtics,...) i sempre en situació d’urgència.
En cas que un alumne pateixi un accident lleu (ferides, cops, cremades, etc.) o es
troba amb una indisposició lleu s
se’n
e’n farà una primera cura al centre i, si s’estima
que l’alumne/a no pot continuar al centre o ell/a així ho demana, s’avisarà a la seva
família per tal que el vinguin a recollir.
En el cas que l’alumne/a presenti gravetat serà traslladat mitjançant ambul
ambulància al
CAP i s’avisarà la família comunicant
comunicant-li
li aquesta decisió, per tal que tan aviat com
sigui possible es faci càrrec i es responsabilitzi de les actuacions mèdiques que
puguin ser necessàries. Fins que no arribin els responsables de l’alumne, un
professor/a
essor/a restarà amb ell/a, i n’exercirà la custòdia.

Activitats fora del centre ( En funció de l’evolució de la pandèmia)
Les activitats curriculars fora del centre son de caràcter obligatori. No obstant la
participació de l’alumnat en aquestes activitats està subjecta a les restriccions
previstes al nostre NOFC. En el cas que l’alumne no participi a una activitat
curricular fora del centre haurà d’assistir al centre segons el seu horari ordinari, on
haurà de fer les activitats complementàries qu
que s’hagin previst.
Només podran participar a les activitats fora del centre l’alumnat que hagi lliurat en
el termini establert l’autorització degudament signada pel seu pare/mare o tutor/a
legal. A més, s’ha de tenir en compte:

Activitats curriculars d’un dia ( En funció de l’evolució de la pandèmia)
L'alumnat que acumuli tres amonestacions greus o una molt greu als 60 dies
anteriors a una activitat fora del centre, no podrà participar
participar-hi
hi sense la valoració
positiva de l’equip docent.

2. Ús de les instal·lacions
L’aula de classe
El grup-classe
classe és responsable del manteniment correcte tant de l’aula com del seu
material.
Les taules i les cadires es mantindran netes. No es canviaran de lloc sense
autorització del tutor/a o professor/a. Cadascun dels a
alumnes
lumnes és responsable de la
seva taula i de les que faci servir, i ha de vetllar pel seu bon estat. En aquest sentit,
qualsevol professor/a podrà demanar a un alumne de netejar la taula, si ho creu
oportú.
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En cas de compartir aula, sempre intentarem fer servir
rvir la mateixa taula
Quan s’observi qualsevol desperfecte o mancança a l’aula, cal comunicar
comunicar-ho al
professor de l’aula.

Aules específiques normativa general.
La utilització de les diferents aules específiques del centre està regulada per la
normativa aprovada pel departament que s’encarrega del seu manteniment. En
qualsevol cas, l’alumnat no pot fer servir cap aula específica sense la presència d’un
professor a l’aula.
El professorat responsable de l’activitat vetllarà perquè el mateix alumnat que faci
servir l’espai col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris d’ús comú
utilitzats abans d’abandonar
d’abandonar-lo, i possibilitar-ne
ne el seu nou ús en bones condicions.

Aules d’informàtica
L’accés dels alumnes a l’aula d’informàtica es farà sempre en presència d’un
professor/a.
La utilització de les aules d’informàtica per part dels alumnes ha de ser amb
finalitat pedagògica.
Quan els alumnes utilitzin Internet no podran accedir a pàgines de contingut
violent, xenòfob, racista, eròtic o pornogràfic.
Els alumnes no podran descarregar fitxers o programes des d’Internet
l’autorització d’un professor/a.

sense

Els alumnes només poden guardar els seus fitxers en els espais destinats a aquest
efecte en l’ordinador que s’indiqui.
Ningú no ha de modificar la configuració de les màquines, ni instal·lar o
desinstal·lar programes sense l’autorització del professor responsable

Altres espais comuns
Tots els despatxos, la sala de professors/es, les dependències de secretaria i la
consergeria seran espais d’accés re
restringit
stringit per als alumnes. Només podran accediraccedir
hi quan siguin requerits per algun membre dels claustre o del personal
d'administració o de serveis.
Per divulgar qualsevol informació dins el centre, així com exposar cartells, caldrà
l’autorització de l’equip
p directiu.
No es podrà fer servir el nom del centre en cap comunicació sense permís previ de
l’equip directiu.
El pati i el bar seran els únics llocs on els alumnes podran menjar a l’hora de
l’esbarjo. No es pot accedir al bar entre hores de classe.
Queden
en absolutament prohibits dins les instal·lacions del centre els jocs de diners,
vendes o bescanvi d’objectes amb l’excepció que les vendes siguin amb finalitat no
lucrativa ( Sant Jordi,... ) i les de la cafeteria.
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3. Millora de la convivència i del clima de treball
Per tal de garantir la convivència en el centre i possibilitar que el clima de treball a
l’aula sigui l’adequat, es tindran en compte les següents consideracions:

Full d’amonestació
En cas excepcional d’exclusió de l’aula, l’alumne/a ha de esperar a l’aula a que
arribi un membre de Prefectura d’estudis per prendre les mesures adients.
En cas de no exclusió, el professor informarà a alumne/a de l’amonestació i dels
motius que l’han ocasionat.
L’alumne/a, o els seus pares, poden afegir al·legacions al Full d’Amonestació. En
aquest cas, han de demanar una còpia, introduir les al·legacions i lliurar
lliurar-la al seu
tutor/a. En un termini de 10 dies el tutor/a farà arribar la resposta a les
al·legacions.

Alteració del normal desenvolupament de la classe
Es valorarà com a Falta Lleu les següents actituds de l’alumne/a:
a) Falta injustificada de puntualitat.
b) Actitud incorrecta o desconsiderada amb els altres membres de la comunitat
escolar.
c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupamen
desenvolupamentt normal de les activitats
docents:
d) Injúries o ofenses lleus a membres de la comunitat escolar
e) Deteriorament lleu de les dependències del centre o de material escolar
En el cas de post-obligatori,
obligatori, l’acumulació de 3 faltes lleus es considerarà una Falta
Greu.

Alteració de la convivència en el centre
Es valorarà com a Falta Greu o Molt Greu (greument perjudicials per a la
convivència en el centre educatiu ) les següents conductes de l’alumne que alterin
la convivència en el centre.
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o
humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament
intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur
intimitat o llur integritat personal.
b) L’alteració
ó injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats
del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre,
la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de
personalitat en actes
ctes de la vida escolar.
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser
perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes.
d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del
centre.
Els actes o les conductes que impliquen discriminació per raó de gènere, sexe, raça,
naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de
considerar especialment greus.
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L’acumulació de Faltes Greus es considerarà com a Falta Molt Greu i podrà
comportar
ortar l’obertura de expedient disciplinari

4. Servei de Mediació
El Servei de Mediació té com a objectiu la resolució de conflictes dins d’un context
no sancionador i de tractament educatiu dels mateixos. El funcionament d’aquest
Servei està regulat en el Projecte de mediació escolar del centre on s’estableixen
els objectius,
ctius, les tipologies dels conflictes a mediar i les persones adequades per
exercir la tasca de mediadors i mediadores, etc.
El procés de mediació i el NOFC funcionen en paral·lel. La participació en el procés
de mediació és voluntària i no eximeix, autom
automàticament,
àticament, del compliment de
sancions, sinó que comporta la reparació de danys i la reconciliació entre les
persones implicades. La mediació té per objectiu prevenir conductes
problemàtiques i promoure la participació de diferents membres de la comunitat
educativa
ducativa en el manteniment d’un bon clima de convivència al centre.

5. Comunicacions d’incidències (menors d’edat)
El Institut El Palau, en termes de comunicació amb les famílies, prioritza com a línia
de centre facilitar la màxima informació dels nostres alumnes als seus tutors en els
terminis més breus possibles. Per aconseguir aquest objectiu de centre comptem
amb els següents canals de comunicació:

Comunicació Aplicatiu Tutoria: http://www.institutelpalau.com/tutoria.
http://www.institutelpalau.com/tutoria
(El tutor donarà un nom d’usuari i contrasenya al tutor legal)
Comunicació amb el tutor
Veure incidencias (faltes, retards, etc).
Notes acadèmiques del curs.
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