
      

Normativa bàsica del centre

 L’assistència a classe és obligatòria. S’han de justificar les absències sempre i 

comunicar-les prèviament si es pot.

 Els alumnes d'ESO no poden sortir del centre.

 Els alumnes no poden sortir de classe sense permís.

 La classe s’acaba quan toca el timbre de sortida.

 La puntualitat és una norma bàsica de convivència.

 Cal mantenir una actitud de silenci i atenció a la classe.

 Cal evitar crits i corredisses als passadissos.

 Si el professor considera que un alumne pot sortir per anar al lavabo, ho farem 

sempre d’un en un, mai en grups o parelles.

 Les hores amb professor de guàrdia són hores d’estudi, no lliures.

 S’ha de sol·licitar permís al professor quan s’hagi d’entrar a una aula on s’estigui 

fent classe.

 Cal mantenir una actitud de cura i respecte del material del centre.

 Els alumnes han de dur sempre el material necessari per realitzar la classe.

 No es pot menjar ni beure a l’aula o als passadissos.

 En tot el recinte del centre no es poden menjar pipes, xiclets, etc.

 No és permès de portar els mòbils engegats, ni petites consoles, ni altres aparells 

electrònics receptors de música posats en l’interior de l’edifici, ni als patis en hores 

lectives. (*)

 Està prohibit fer i/o difondre imatges, gravacions i/o informació específica 

d’activitats i espais del Centre sense l'autorització expressa del professorat o 

persona responsable de l'activitat i la seva difusió a través de qualsevol xarxa 

social. (*)

 No es pot fumar en tot el recinte de l’institut.

 Es vetllarà perquè el tracte entre totes les persones que convivim a l’INS sigui de 

respecte i cortesia.

 Els alumnes no poden sortir de l'aula entre classe, exceptuant els alumnes que han 

d'anar a una aula específica: laboratoris, gimnàs, tallers, informàtica, biblioteca, 

aules ABC, aules de plàstica, idiomes, música, aules de desdoblament, aula 

d'atencions individualitzades, aula de convalidació.

Us recordem, que en cas d’incompliment de les normatives (*), el professorat pot requisar

l’aparell que quedarà dipositat a la direcció del Centre. La família de l’alumne/a sancionat/da

haurà  de  recollir  l’aparell  quan  la  direcció  del  centre  els  convoqui,  en  cap  cas  abans  del

transcurs d’una setmana.


