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NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 
PUNTUALITAT a les sortides, en tornar del temps lliure, als àpats, a les reunions... Recordeu 
que el retard d’una sola persona afecta tot el grup.  
 
PARTICIPAR a les activitats de grup és obligatori. 
 
RESPECTE I EDUCACIÓ amb els companys (hora de dormir, altres descansos, dutxes...) amb els 
altres clients i treballadors de l’hotel, al bus i amb els professors i monitors (complir les normes 
i facilitar-nos la feina). 
 
ORDRE, NETEJA I RESPONSABILITAT a les habitacions (mantenir-les netes i recollides). Cura 
amb les instal·lacions i mobles de l’hotel. Als dinars (respectar el torn per servir-se, etc.).  
 
PRUDÈNCIA: Anar sempre en grup. Fer cas dels monitors a les activitats de muntanya. Heu de 
tenir cura dels vostres efectes personals (mòbil, càmera, cartera, bosses...). 
 
Considerarem faltes greus: Sortir sols a la nit, prendre allò que no és teu, comportaments 
inadequats amb persones i instal·lacions, no obeir les indicacions expresses del professorat; i, 
en general, qualsevol altra transgressió important d’aquestes normes. 
 
Sancions: Si un alumne porta a terme una o més faltes greus, perdrà definitivament el dret de 
participar en les activitats i es farà efectiu el retorn de l’alumne a Barcelona. La família 
assumirà els costos i despeses que se n’originin. Posteriorment, l’escola prendrà les mesures 
de sanció que consideri oportunes.  

 

 
Jo, ............................................................................., alumne/a de 1r d’ESO de l’INS Vall 
d’Hebron, em comprometo en tot moment, abans i durant el viatge, a una bona actitud i un 
bon comportament. 
 
He llegit, entenc i accepto les normes establertes per a aquesta sortida. 
 
Signatura 
 
 
Barcelona.............................................de.....................................de 2018 
 

 
Jo, ..................................................................................., pare/mare/ tutor legal de l’alumne/a 
de 1r d’ESO de l’INS Vall d’Hebron................................................................, he llegit, entenc i 
accepto les condicions per poder participar en el viatge i sé que el meu fill/a no hi participarà o 
deixarà de participar-hi si no manté el seu compromís. 
 
Signatura 
 
Barcelona.............................................de.....................................de 2018 


