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Les Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) són molt clares i explícites tant pel 

que fa a conductes contràries i perjudicials per a la convivència, com pel que fa a mesures 

correctores i sancions. En benefici del col·lectiu escolar, es tindran molt presents i el seu 

compliment serà rigorós. 

  

 No s’admetran cap mena d’injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 

humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, com tampoc els actes que 

atemptin contra la intimitat o la integritat personal. 

 L’alumnat ha de romandre als recintes escolars o utilitzats per l’Institut durant tot l’horari 

lectiu. 

 Perquè un alumne menor d’edat surti del centre en horari escolar cal que un adult vingui a 

buscar-lo i signi conforme se’n fa càrrec; en cas que això no sigui possible, la família o 

tutors legals han de fer-se’n responsables per escrit. 

 Per tal que un alumne major d’edat surti del centre en horari escolar ha de signar al 

registre de sortides. 

 Només els alumnes d’estudis postobligatoris poden sortir del centre durant les hores 

d’esbarjo. 

 Entre classe i classe s’ha de romandre a l’aula, excepte quan calgui canviar d’aula pel 

canvi de matèria. Si un alumne necessita anar al lavabo o fer un encàrrec, cal que demani 

permís al professor o professora de l’hora següent. 

 En absència d’un professor, s’ha de romandre al centre i a classe, on es faran les tasques 

que el professor absent hagi encomanat al professorat de guàrdia. En cap cas es podrà 

sortir al pati durant una guàrdia, ni considerar-la una hora d’esbarjo. 

 L’assistència i la puntualitat seran controlades pel professorat. 

 En el cas del Batxillerat i els Cicles, l’acumulació de faltes d’assistència, especialment en 

hores prèvies als exàmens, poden suposar l’aplicació de sancions greus. L’acumulació de 

retards injustificats serà objecte de sanció. 

 No es pot menjar ni beure res en hores de classe, ni en cap altre lloc que no sigui el pati i 

només durant l’hora d’esbarjo. 

 No està permès ni el consum ni la tinença de substàncies perjudicials per la salut ni al 

centre, ni al seu voltant ni durant activitats complementàries. 
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 No està permès dur gorres, bufs o altres elements que dificultin la identificació, llevat que 

estiguin justificats. 

 No es poden usar ni mòbils, ni auriculars, ni altres aparells electrònics de cap mena en tot 

el recinte i dependències del centre i durant tot l’horari escolar, molt especialment pel que 

fa a comunicacions i enregistrament d’imatges, àudio, etc. En cas d’incompliment 

d’aquestes normes, el professor que ho detecti recollirà l’aparell i el lliurarà al cap 

d’estudis. Només es podrà recuperar quan els pares vinguin al centre a recollir-lo. Si s’és 

reincident, l’aparell quedarà retingut a l’Institut el temps que es determini. En cas que 

aquests o altres aparells s’hagin d’utilitzar a classe perquè així ho estipula el currículum 

acadèmic, el professorat farà les excepcions pertinents a la norma. 

 Les aules han de mantenir-se netes i endreçades. El professorat de cada hora vetllarà per 

l’ordre i la netedat, i, en cas necessari, demanarà a l’alumnat les actuacions oportunes per 

tal que l’aula i els equipaments estiguin en les condicions òptimes. 

 Cal tancar els llums, aparells, portes i finestres de les aules durant les hores que no 

s’utilitzin. Els professors i professores seran els últims a sortir de l’aula per tal que es 

compleixi aquesta norma. 

 No es poden remenar ni canviar elements de les aules, sobretot d’aquelles que tenen 

equipaments especials (informàtica, laboratoris, tallers, aula de música...). Si hi ha algun 

problema, s’ha de comunicar al professorat per tal que puguin notificar la incidència. Si hi 

ha desperfectes intencionats o motivats per una manca de cura, es podran demanar 

compensacions econòmiques i/o en forma de serveis a la comunitat. 

 Embrutir el pati o els voltants del centre es considerarà una falta. En cas de mala actitud o 

resposta inadequada, serà susceptible d’incidència. 

 A consergeria es troben a disposició pales, pilotes, cordes... per ser utilitzades durant 

l’hora del pati. Cal deixar una penyora a canvi de l’objecte que se sol·liciti. 

 Si en algun cas molt excepcional s’han de fer activitats i reunions a l’hora del pati, aquestes 

tindran lloc a les aules de la planta baixa, prèvia petició i autorització de l’equip directiu, i 

sempre amb l’acompanyament d’un/a professor/a.  

 Durant el transport escolar, els monitors i monitores podran posar incidències i caldrà 

complir les sancions corresponents. El no compliment de les normes pot comportar la 

pèrdua del dret al servei de transport. 
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 Si es comet una falta greu o s’acumulen incidències motivades per faltes lleus, s’aplicaran 

les sancions previstes en les NOFC, que inclouen entrevistes amb els pares, expulsions 

temporals, serveis a la comunitat, privació de la participació en sortides o activitats 

escolars, etc. 

 Si un alumne és expulsat de classe dues vegades en un mateix dia, a la tercera expulsió, 

serà enviat a casa, prèvia comunicació amb els pares per tal que el vinguin a buscar.  

 L’ús del Chromebook i el netbook implica una sèrie de normes específiques, que són les 

següents: 

o Els aparells han d’arribar al centre amb la bateria carregada. 

o La responsabilitat del bon ús i el manteniment és dels seus propietaris. 

o Els aparells i els seus accessoris han d’estar convenientment identificats. 

o Només s’utilitzaran quan ho indiqui el professorat i per a les tasques que es 

determinin. 

o Aquest material és d’ús exclusivament acadèmic. 

o L’incompliment de qualsevol d'aquestes normes podrà comportar incidències i les 

mesures correctores necessàries. 

 

 

Gràcies per la vostra col·laboració, 

 

Equip Directiu 
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