
Normativa d’alumnat de CFGM

1. NORMATIVA GENERAL DE CENTRE

NO ESTÀ PERMÈS:

● Sortir de l’aula entre classes.

● Fumar dins el recinte escolar, ni sortir a fumar entre classes.

● L’ús de telèfon mòbil, ni d’aparells per escoltar música, etc. en tot el recinte escolar, inclòs el

pati.

● Menjar o beure a classe. Per tant, no està permès deixar sobre les taules: cartrons de

begudes, bosses de l’esmorzar, etc. ni mastegar xiclets.

● Fer un mal ús del material de taller. (veieu la normativa del taller). Mai es farà servir entre

classes i sense la presència d’un professor/a.

● Utilitzar el material de taller o pissarra sense cap finalitat educativa.

● No està permès deixar objectes, seure o recolzar-se damunt dels llits i cadires de rodes dels

tallers, ni embrutar la pissarra de l’aula amb dibuixos i continguts no acadèmics.

● Sortir del centre abans d’hora, els menors d’edat, sense autorització firmada pels pares

/mares / tutors.

● Anar sense mascareta a qualsevol espai del recinte escolar o incomplir qualsevol altra

normativa COVID.

2. NORMATIVA D’AULES, TALLERS I MATERIALS DEL CENTRE.

● No està permès menjar o beure a les classes, aules d’informàtica i tallers.

● El material informàtic s’ha de mantenir en perfecte estat. En cas d’avaria o problema d’un

dispositiu cal notificar-ho al professor/a que hi hagi a l’aula. El professorat serà l’encarregat

de notificar-ho al coordinador d’informàtica.

● Tot el material (llits, cadires de rodes, suports de perfusió, maniquís, grua etc) té una finalitat

docent i es fa servir per fer pràctiques. Està totalment prohibit fer-lo servir per jugar, fer de

seient, posar les coses o penjar la roba.

● Només s’ha d'utilitzar el material necessari per la pràctica que es dugui a terme en aquell

moment, la resta no s’ha de tocar.

● El material utilitzat ha de ser retornat al seu lloc en bones condicions i correctament

endreçat.

● Cal portar la indumentària adequada per realitzar les pràctiques, segons indicacions del

professorat.

● En acabar la classe el taller ha de quedar net i endreçat. Cada grup és responsable de recollir

i guardar el material utilitzat.

● L’alumne/a que a causa d’un ús o comportament inadequat causi algun desperfecte o pèrdua

de material, serà responsable de la seva reparació o reposició.

● Qualsevol incident/accident durant el desenvolupament d’una pràctica cal notificar-lo al

professor immediatament.
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● Els dispositius portàtils són d’ús exclusiu per activitats del centre.

● Cal retornar el dispositiu a final de curs en perfecte estat incloent la capsa amb la que s’ha

lliurat.

L’incompliment d’aquestes normes pot suposar una falta i sanció que pot comportar el suspens dels

crèdits pràctics o, fins i tot, l’obertura d’expedient sancionador, amb consequències que poden

arribar a l’expulsió de l’alumne/a del centre

3. ASSISTÈNCIA i PUNTUALITAT

L’horari de classes és dilluns, dimarts i dijous de 8 a 14.30h i dimecres i divendres de 8 a 13.30h.

L’assistència és obligatòria a totes les hores previstes per cadascun dels crèdits.

En cas de faltes d’assistència s’aplicaran les normes d'organització i de funcionament de centre

(NOFC), segons les quals un 20% de faltes d’assistència, justificades o no en un crèdit comporta la

pèrdua immediata de l’avaluació continua. L’alumnat en aquesta situació s’haurà de presentar a la

convocatòria extraordinària. En el cas de menors d’edat, aquesta situació es comunicarà a la família.

Quan s’arriba al 10% de faltes globals, es convoca l’alumne/a a una reunió amb el tutor o tutora per

valorar la situació, ja que arribar a un 20% comporta la baixa d’ofici. Si l’alumne/a no assisteix a

aquesta reunió de forma injustificada o no s’hi pot establir comunicació mitjançant les dades que ha

aportat (mòbil i correu electrònic), se’l donarà de baixa.

El còmput de faltes és acumulatiu entre avaluacions.

L’alumnat expulsat no pot assistir a les activitats del centre mentre dura el període d’expulsió.

La puntualitat és imprescindible per poder assistir a les classes. L’hora d’entrada al centre són les 8h

per la porta de la reixa que es troba annex a l’edifici de CAI. L’alumnat que arribi tard haurà d’esperar

a les 9 h per poder entrar al centre. En aquest cas es farà per la porta principal on es realitzaran

igualment els protocols d’higiene i seguretat, seguint les indicacions de la TIS.

Confirmo la lectura i acceptació de la normativa.

Signatura (si l’alumne/a és menor, cal també el de mare, pare o tutor/a legal)

NOM i DNI

Barcelona, ...… de juliol de 2021
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