
Normes bàsiques de convivència al centre 
 

 Les normes són necessàries per regular la bona 
convivència entre els membres d’un grup. Aquestes 
normes regulen els drets i els deures que tenim com 
a membres actius de la comunitat. Llegeix-les amb 
atenció i procura complir-les en tot moment. 
  

• Assistència a classe. L’assistència a classe 
és obligatòria . Les faltes es controlaran cada 

dia. En cas de faltar heu de lliurar  al tutor/a un justificant signat pels pares , 
dins un termini màxim de 5 dies lectius, fent-hi constar els motius i afegint-hi els 
justificants corresponents. 

 
• Faltes no justificades. Totes les faltes s’han de justificar. L’absentisme es tractarà 

segons el nou protocol de l’Ajuntament de Badalona. Pel que fa al batxillerat  les 
faltes poden arribar a comportar la pèrdua de dret a examen . 

 
• Puntualitat. Per al bon funcionament del centre és molt important la puntualitat 

tant a l’entrada al centre a primeres hores com en els canvis de classe . Els 
retards s’anotaran i la reiteració de retards serà sancionada amb la permanència al 
centre en horari NO lectiu. Si la reiteració és sistemàtica i permanent, pot ser 
considerada falta greu i donar lloc a l’obertura d’un expedient disciplinari. 

 
• Incidències.  Quan es produeixi un incident que alteri el normal funcionament del 

Centre (a classe, al passadís, al pati, etc.) el professor/a farà un full d’incidència 
per comunicar els fets a la família. L’alumne/a ha de retornar aquest full signat 
l’endemà dels fets. D’acord amb la Normes d’Organització i Funcionament del 
Centre se sancionarà  l’acumulació de fulls d’incidències o de faltes injustificades i 
els incidents greus. 

 
• Expulsions.  Un alumne/a podrà ser expulsat de classe, quan la seva actitud 

distorsioni el normal funcionament del grup. Aquesta expulsió es comunica a la 
família mitjançant un full d’incidència. 

 
• Desperfectes.  Per a mantenir el centre en condicions agradables és 

imprescindible la vostra col·laboració. Comuniqueu qualsevol desperfecte al vostre 
tutor/a. Els desperfectes intencionats els haurà de pagar l’alumne/a que els hagi 
provocat. 

 
• Mòbil.  Els alumnes hauran de desconnectar-lo abans d’entrar a l’edifici. Si 

qualsevol d’aquests aparells: mòbil, Ipad, MP3, o similars, interromp la classe, el 
professor/a el recollirà i el dipositarà a direcció la qual només el tornarà als tutors o  
persones responsables d’aquest alumne desprès de passades 24 hores . En  cas 
que la família s’hagi de posar en contacte urgent amb el seu fill/a preguem sigui a 
través del telèfon del nostre centre:  933 974 611.  Com és lògic el centre no es 
farà responsable de la pèrdua o desaparició d’aques ts tipus d’aparells. 
 

• Els alumnes en cap cas podran fer fotografies, film ar o fer gravacions  de so 
dins del centre seguint la legislació  vigent sobre  els  drets d’imatge. 

 



Normes bàsiques de convivència al centre 
 

• Objectes . No s’han de portar objectes aliens a l’activitat escolar, com poden ser 
objectes punxants o que representin un risc per a la integritat personal. Igualment 
no es poden portar animals. 

 
• Medicaments . Per prendre qualsevol medicament durant l’horari lectiu, cal portar-

lo de casa amb una nota signada per la família. El professorat no pot administrar 
cap medicament. Malalties.  Cal informar al vostre tutor/a de qualsevol malaltia 
(asma ...) o problema físic (de vista, d'oïda, muscular ...) que pugui dificultar la 
vostra activitat normal al centre.  
 

• No es pot fumar a l’institut.   
 

• L’edifici del nostre centre es troba en unes condicions òptimes. És per això que 
demanem la col·laboració de tothom per a mantenir-lo en aquest estat i evitar el 
deteriorament, no embrutant parets, portes  i  mobiliari o fent-lo malbé amb 
substàncies difícils de netejar com pegues, pintures, tinta, etc.  
 

• No es pot menjar “pipes” ni llaminadures dintre del recinte escolar. Igualment i 
per motius d’higiene no es pot menjar a les aules ni a la biblioteca . 

 
• Higiene personal. És important  mantenir uns bons hàbits d’higiene i cura 

personal.  
 

• Aspecte personal. L’Institut és un lloc de treball i aprenentatge per la qual cosa 
els vestits dels alumnes han de ser els adequats  a cada circumstància. No es 
permet l’ús de gorres  dins del centre, de pantalons i faldilles extremadament 
curts , de roba transparent o que  deixi veure la roba interio r. És obligatori l’ús 
de roba esportiva a l’assignatura d’Educació Física i de vestimenta discreta per a la 
resta de matèries. En cas d’incompliment s’informarà a la família i la reiteració 
podrà ser considerada com a falta greu. 

 
• Horari escolar. L’horari dels alumnes s’identifica amb l’horari assignat al seu grup, 

durant el qual la porta de l’Institut es tancarà  i cap alumne/a podrà entrar o sortir a 
excepció dels  que vagin acompanyats amb el pare, la mare, tutor legal. 

 
• Qualsevol falta de respecte a un membre de la comun itat educativa podrà ser 

objecte de l’obertura d’un expedient disciplinari. En cas de conflicte entre un 
alumne i un professor, sempre l’alumne haurà de seguir les indicacions del 
professor en qüestió i, posteriorment i en privat, parlaran les dues parts per tal d’ 
aclarir el conflicte. 

 
• En cas d’absència d’un professor/a, el professorat de guàrdia ho comunicarà als 

alumnes, els quals hauran de quedar-se a l’aula, tutorats pel professor/a de 
guàrdia. 

 
• Esbarjo.  A l’hora de l’esbarjo tots els alumnes han de baixar al pati i les classes 

romandran tancades. La porta del centre també estarà tancada. 
 

• Ordinadors a l’aula. La utilització de l’ordinador a l’aula és estrictament 
acadèmica. No es poden consultar webs que no hagi donat permís el professorat 
(Facebook, WhatsApp,  Ask, jocs, …). Infringir aquesta norma és falta molt greu. 


