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NORMATIVA CONVIVÈNCIA PER L´ALUMNAT* _v01 
 

1. Cal respectar als companys i a tota la comunitat educativa. 

2. L’alumnat d’ ESO només podrà sortir del centre durant el marc horari escolar, acompanyats 

d’un major d’edat i amb l’autorització corresponent per poder sortir de l’aula. L’acompanyant ha 

de mostrar el seu DNI i signar la sortida de l’alumne a consergeria.  

3. Els alumnes de Batxillerat, CAS i cicles formatius podran sortir del centre a les hores del pati, 

mostrant el carnet d’estudiant al professor de guàrdia que es trobarà a la porta. Sense carnet 

no s’ autoritzarà la sortida. 

4. Entre classe i classe els alumnes han de romandre a l’interior de l’aula sense sortir al passadís. 

Una falta de passadís comportarà la conseqüent incidència.  

5. A les hores d’entrada i sortida de l’aula, l’alumnat ha d’esperar de forma correcta al passadís 

fins que s’obrin les portes. 

6. No es pot menjar o beure a l'interior dels espais del centre. 

7. L’ús de la cantina per part de l’alumnat d’ ESO serà exclusivament durant les hores de pati. Els 

alumnes d’estudis post-obligatoris sí podran fer ús de la cantina en les hores que no tinguin 

classe. 

8. Al començar la classe els alumnes han d’estar asseguts al seu lloc, en silenci i amb el material 

sobre la taula. 

9. No es pot entrar a la sala de professors. Si es vol parlar amb un professor es preguntarà per ell 

a la sala de guàrdies o a consergeria. 

10. El comportament d’un alumne que ha de romandre a la sala de guàrdies després d’un conflicte, 

ha de ser exemplar. 

11. S’ha de tenir cura del manteniment del material propi i del centre. El deteriorament causat 

intencionadament, de les dependències del centre, comportarà el seu pagament immediat. 

12. Només es pot anar al WC a les hores de pati. Si és imprescindible anar-hi, caldrà demanar la 

clau a consergeria amb el carnet d’estudiant com a préstec. 

13. A l’hora del pati els alumnes poden decidir anar a la biblioteca, però no poden sortir i entrar 

reiteradament.  

14. NO  es pot fumar, llençar deixalles ni portar begudes alcohòliques al recinte de l’INS. El no 

compliment d’aquesta norma comportarà una expulsió immediata. 

15. A l’hora del pati està TOTALMENT PROHIBIT parlar per les reixes i portar persones de fora del 

centre. 

16. No està permès l’ús de GORRES, CAPUTXES, i BUFS a tot el recinte de l’ institut, inclosos 

patis i passadissos. 

17. No està permès l’ús d’ auriculars a les aules.   

18. Donat que estem convivint moltes persones juntes en un centre educatiu és convenient vestir 

de forma adequada. 
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19. L’ús de telèfons mòbils i aparells electrònics (gravadores, càmeres de fotos, Ipod...)  dins del 

recinte a àrees i franja horària NO autoritzades (VERMELLES) comportarà una expulsió 

immediata. Conseqüentment, aquests aparells seran custodiats a direcció. IMPORTANT, en 

cap cas el centre es fa responsable de la seva pèrdua o desaparició. 

20. S'ha d’assistir amb regularitat i puntualitat a totes les classes. Una acumulació de retards serà 

motiu, primer de tramitació d’ incidències i finalment d’ expulsió. 

21. Es considera FALTA JUSTIFICADA quan l’ alumne porta un justificant OFICIAL (metge, jutjat, 

...) 

22. En cas d’ absència, només es podrà repetir l’examen en cas que sigui una falta JUSTIFICADA. 

23. Els alumnes de Batxillerat, Cicles Formatius i CAS perdran el dret a l’ avaluació continua si 

arribin al 20% de faltes d’ assistència SENSE JUSTIFICAR. 

24. Per tal de justificar una falta d’assistència al centre, cal entregar en un termini màxim de 3 dies 

naturals des de la reincorporació a l’aula, el justificant original al tutor de grup o en cas 

d’absència a Prefectura d’Estudis. 

25. S’ha de portar el material necessari per a cada classe. La manca reiterada del material és 

motiu d’incidència escrita, inicialment, i finalment, d’expulsió. 

26. S’ha de respectar el normal desenvolupament de les activitats del centre. Queda prohibida 

qualsevol alteració injustificada tal com: 

 Córrer, cridar i/o provocar aldarulls pels passadissos 

 Romandre en un lloc no autoritzat (ex. estar al passadís o WC entre classe i 

classe). 

 Destorbar als companys a classe. 

 
* IMPORTANT: En cas d’ actualització d’ aquesta normativa, es farà pública a la web del centre. 

 

 

Jo ………………………………………………………………………………. (pare/mare/tutor-a)  

de l’alumne/-a............................................................................................................ he llegit 

les normes de convivència anteriorment descrites i em comprometo a que el meu fill/-a les compleixi. 

 

Montcada i Reixac, ............... de ...................... del 201.... 

 

SIGNAT: (Para/mare/tutor legal) 

 

 


