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HORARI 

El marc horari general és de 15

IDENTIFICACIÓ 

L’alumne s’identificarà amb un document oficial (DNI, NIE,
demani per part de qualsevol professor o de consergeria.

ASSISTÈNCIA A CLASSE 

L’alumne té l’obligació d’assistir puntualment a classe. 
de faltes justificades o injustificades
a presentar-se a la segona convocatòria.

INICI I FINALITZACIÓ DE LES CLASSES

Quan cal canviar de classe s’ha de fer de forma ràpida a fi de ser puntuals.
de classe l’alumne romandrà a l’aula.

Acumular tres retards injustificats 
efectes d’avaluació. Els retards 
falta injustificada i es farà constar a les observacions del programa d’absències.

No es pot sortir de l’aula quan es finalitza un examen.

ABSÈNCIA DEL PROFESSORAT

Si falta el professor, els alumnes s’han de quedar a l’aula fins que el professor de guàrdia els 
indiqui el que han de fer. 

Si falta un professor a última hora els alumnes podran sortir del cen
les 16 h si amb anterioritat el professor de les 

MÒBILS I ALTRES APARELLS ELECTRÒNICS

Està prohibit fer ús dels mòbils i altres aparells electrònics 
comportarà que el professor faci un comunicat d’incidència. L’acumulació de tres comunicats 
serà motiu de sanció. 

ALUMNAT AMB MATÈRIES SOLTES

Els alumnes que no cursen tots els mòdul
classe. Abans de sortir han de comunica
d’estudiant. També poden quedar
conserges. 

 

 

NORMATIVA CICLES FORMATIUS  

15:00 h a les 20:55 h.  

un document oficial (DNI, NIE, carnet escolar, ...)
demani per part de qualsevol professor o de consergeria. 

L’alumne té l’obligació d’assistir puntualment a classe. En el cas que un alumne 
de faltes justificades o injustificades perdrà el dret a l’avaluació continua. L’alumne té el dret 

se a la segona convocatòria.  

INICI I FINALITZACIÓ DE LES CLASSES 

Quan cal canviar de classe s’ha de fer de forma ràpida a fi de ser puntuals. Quan no cal canviar 
de classe l’alumne romandrà a l’aula. 

injustificats a una mateixa matèria equivaldrà a una falta injustificada a 
efectes d’avaluació. Els retards injustificats superiors a deu minuts seran considerats com a 
falta injustificada i es farà constar a les observacions del programa d’absències.

e l’aula quan es finalitza un examen. 

ABSÈNCIA DEL PROFESSORAT 

Si falta el professor, els alumnes s’han de quedar a l’aula fins que el professor de guàrdia els 

Si falta un professor a última hora els alumnes podran sortir del centre. També podran entrar a 
h si amb anterioritat el professor de les 15h ha avisat de la seva absència.

MÒBILS I ALTRES APARELLS ELECTRÒNICS 

Està prohibit fer ús dels mòbils i altres aparells electrònics en horari lectiu 
l professor faci un comunicat d’incidència. L’acumulació de tres comunicats 

ALUMNAT AMB MATÈRIES SOLTES. 

tots els mòdul poden sortir del centre a les hores que no tenen 
bans de sortir han de comunicar-ho a consergeria identificant-se amb el carnet 

També poden quedar-se treballant a la biblioteca si informen 

, ...) sempre que se li 

En el cas que un alumne superi el 20% 
perdrà el dret a l’avaluació continua. L’alumne té el dret 

Quan no cal canviar 

a una mateixa matèria equivaldrà a una falta injustificada a 
superiors a deu minuts seran considerats com a 

falta injustificada i es farà constar a les observacions del programa d’absències. 

Si falta el professor, els alumnes s’han de quedar a l’aula fins que el professor de guàrdia els 

tre. També podran entrar a 
h ha avisat de la seva absència. 

en horari lectiu . Fer-ne ús 
l professor faci un comunicat d’incidència. L’acumulació de tres comunicats 

ores que no tenen 
se amb el carnet 

llant a la biblioteca si informen prèviament als 



COMUNICATS D’INCIDÈNCIA. 

Les següents actituds seran motiu de Comunicat d’incidències:  

 El deteriorament lleu del material i de les instal·lacions del centre. 

 La utilització de reproductors d’àudio, del telèfon mòbil i d’altres aparells a classe, els 
quals seran retinguts per direcció. El professorat farà un comunicat d’incidències si en 
fa ús o són visibles. Aquests aparells no han d’estar visibles durant les classes.  

Les següents actituds seran motiu de Comunicat d’incidències i expulsió de classe:  

 El deteriorament greu del material i de les instal·lacions del centre. 

 Els actes d’indisciplina que pertorbin greument el funcionament de la classe.  

 No respectar el personal de l’escola: alumnat, professorat i resta de la comunicat 
educativa. 

 Totes aquelles que es recullen al NOFC del centre. 

 Totes aquelles altres que assenyali el Departament d’Ensenyament en les seves 
disposicions.  

Les següents actituds seran valorades per l’Equip Docent, i la direcció del centre:  

 Reiteració de faltes d’assistència, retards .  

 Reiteració de comunicats d’incidència.  

 Les conductes inadequades seran sancionades d’acord amb la seva gravetat i depenent 
de l’ensenyament cursat per l’alumne/a. Les faltes greus seran sancionades 
immediatament i s’aplicaran les mesures cautelars adequades.  

COMPROMÍS AMB LES NORMES DE CICLES FORMATIUS 
  
MENORS D’EDAT 
 

MAJORS D’EDAT 

Jo,en/na......................................................., 

 com a pare/mare o tutor legal  de l’alumne  

...................................................................... 

del grup.................de.................................... 

em dono per assabentat de la importància 
d’aquesta normativa i contribuiré a fer 
possible la seva aplicació per al bon 
desenvolupament de les activitats al Centre 
 
Signat                                          Signat  
                                  
 
 
Pare/mare/tutor legal          Alumne 
                         
 

Jo,en/na..........................................................., 

com alumne del  

del grup.................de...................................... 

em dono per assabentat de la importància 
d’aquesta normativa i contribuiré a fer 
possible la seva aplicació per al bon 
desenvolupament de les activitats al Centre 
 
 
Signat                                            
  
                         
Alumne                              
 

 
Viladecans, a .......de.......................... de 2020. 


