
NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA

  

Qüestions generals
1. Cal ser respectuosos/es amb els companys i les companyes, amb tot el professorat i amb el per-

sonal del centre.
2. Cal mantenir en bon estat de neteja i ordre les aules, els tallers, els laboratoris i totes les

instal·lacions del centre. Si l’alumnat provoca algun desperfecte de forma intencionada, s’haurà
de fer càrrec del cost econòmic.

3.  No es pot cridar, córrer o bloquejar les escales o els passadissos.
4. Si trobeu alguna cosa en qualsevol espai de l’institut heu de dur-la a Consergeria. Qui ho hagi

perdut us ho agrairà.
5. El vostre canal de comunicació més directe amb el centre és el vostre tutor o tutora . En

cas de necessitat us podeu adreçar a qualsevol membre de l’equip directiu.
6. És prohibit fumar al centre.
7. Per ajudar a resoldre conflictes de convivència, disposem d’un  Servei de Mediació Escolar i

d’una Comissió de Convivència.

Mòbils
8. El mòbil està prohibit a l’institut. Si el porteu (no recomanable), ha d’estar desconnectat,

guardat i no visible.  El centre no es responsabilitza de la pèrdua, robatori o trencament
del telèfon mòbil ni de qualsevol altre aparell electrònic.
En cas que el mòbil sigui visible o s’utilitzi dins de l’edifici, qualsevol professor/a el pot requi-
sar i l’aparell quedarà al despatx de direcció.
Només es podrà utilitzar el mòbil a l’aula en cas que algun professor/a tingui previst i progra-
mat utilitzar-lo com a eina pedagògica (per fer alguna activitat) i n’avisi l’alumnat amb antela-
ció.

Puntualitat i assistència
9.  L’assistència a classe és obligatòria.  El professorat passarà llista a cada hora de classe.

Cal, doncs, justificar les absències. Els avisos de falta s’envien a les famílies. Les absències a
exàmens s’hauran de justificar mitjançant document oficial.

10. Hem de ser puntuals a classe. L’alumnat d’ESO que arribi més de 15 minuts tard a primera
hora no podrà entrar a classe i tindrà un registre d’incidència. Aquest alumnat haurà de ro-
mandre a la sala de guàrdies fent feina fins l’hora següent. 
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Amb la intenció de 
facilitar la 
convivència al 
centre, us 
expliquem tot allò 
que es pot fer i que 
no es pot fer a 
l’institut.

Il·lustració: Fran Martínez Expósito



L’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius que arribi tard no podrà entrar al centre fins
l’inici de l’hora següent (9:15h).

11. Durant l’horari escolar, la porta d’accés al centre roman tancada.  Per a sortir del centre,
l’alumnat de primer, segon, tercer i quart d’ESO ha d’estar acompanyat d’un familiar que
en sigui responsable.
L’alumnat de BATXILLERAT i Cicles Formatius menor d’edat ha de portar autorització de
la família per sortir del centre i haurà de presentar el justificant original al seu tutor o tuto-
ra el dia següent.

A classe
12. No es pot sortir de l’aula durant els canvis de classe. Només es pot sortir si heu de canviar

d’aula i s’ha de fer de forma ordenada.
13. No es pot anar al lavabo durant els canvis de classe. Els alumnes d’ESO i Batxillerat, sem-

pre que es tracti d’una urgència, poden demanar al professorat autorització per anar al lavabo.
En cas afirmatiu, el professor/a deixarà el seu carnet de professor a l’alumne perquè aquest/a
pugui sortir de classe. El professorat de guàrdia de passadís obrirà el lavabo situat a la planta
superior i el tornarà a tancar quan l’alumne hagi acabat i retorni a classe. Aquests lavabos ro-
mandran tancats durant els canvis de classe.

14. A l’hora del pati és quan s’ha d’aprofitar per anar al lavabo . Aleshores s’han d’utilitzar els
lavabos de la planta baixa, situats al costat de consergeria. 

15. A dins de l’aula, cal que respectem els següents criteris:
√ Quan falti algun professor/a, heu d’esperar qui l’ha de substituir. En cas de necessitat, dema-

neu un professor/a de guàrdia. 
√ Durant la classe ha d’haver-hi un clima de treball i estudi.
√ Aixecar la mà abans de parlar i respectar el torn de paraula.
√ Respectar les opinions dels companys/es i no destorbar-los.
√ Atendre les explicacions del professor/a i les seves indicacions. 
√ No aixecar-nos de la cadira.
√ Portar cada dia els llibres i el material necessari. 
√ Asseure’ns correctament a la cadira.
√ No menjar.
√ No portar guarniments al cap que puguin destorbar la classe, com ara gorres.
√ En acabar el dia, cal que deixem l’aula endreçada amb les cadires ben posades damunt la taula i
les persianes baixades.

A l’hora del pati
16. Durant l’esbarjo, l’alumnat d’ESO ha d’anar al pati, al bar o a la biblioteca. Ningú es pot

quedar a l’aula, als passadissos o al vestíbul. 
L’alumnat de Batxillerat i CFGM ha de sortir fora del centre (durant els 10 primers minuts
de pati) o anar al bar o a la biblioteca. En cap cas es poden quedar dins de l’aula sense pro-
fessorat.

17. A l’hora del pati, la Biblioteca és un bon lloc d’estudi i per fer feina. En cap cas s’hi pot utilitzar
el mòbil. 

18. El pati ha d’estar en bones condicions. S’han d’utilitzar les papereres.
19. A l’hora d’esbarjo hi ha professors de guàrdia al pati, als passadissos i a la Biblioteca . Si

teniu qualsevol problema, adreceu-vos a ells/es.
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