RESUM DE NORMES BÀSIQUES DE CONVIVENCIA
I FUNCIONAMENT DEL CENTRE
Durant la classe:





Portar el material necessari per seguir la classe.
Respectar el treball dels companys.
No portar cap aparell que pugui destorbar el funcionament de la classe.
Usar adequadament l'ordinador segons les consignes del professor/a.

Entre classes:








Entre classe i classe sonen dos timbres.
Quan toqui el primer timbre caldrà sortir de l'aula i anar-se'n al passadís de l'aula
corresponent.
El canvi s’ha de fer ràpidament i amb fluïdesa però sense enrenou.
Quan toqui el segon timbre caldrà estar a l'aula per iniciar la classe.
Si el professor/a no estigués a l'aula caldrà esperar al passadís sense enrenou i avisar
al professor/a de guàrdia.
Es podrà anar als serveis sempre i quan no hagi tocat el segon timbre.
No abocar-se a les finestres ni cridar a l’exterior.

Circulació als passadissos:




Respectar les normes d’urbanitat que evitaran accidents involuntaris.
Evitar corredisses i cridòries.
No es pot seure a les escales ni als passadissos.

Taquilla:





A l’inici de cada curs el centre llogarà una taquilla.
Caldrà fer un bon ús i no personalitzar-les amb guixades, grafítics o altres pintades.
En acabar el curs caldrà buidar les taquilles.
Qualsevol desperfecte es considerat com a falta greu i sancionat com a tal. Els
responsables hauran d’assumir les despeses de la reparació.

Entrada i sortida:



Entrada i sortida de l’Institut pel carrer de les Hortes.
Pujar les cadires quan finalitzi l’horari lectiu o si ningú més no ha d’utilitzar l’aula
aquell dia.

Permanència al centre:




No es pot sortir del centre durant l’horari lectiu, inclòs l’esbarjo, si no és que hi ha
una autorització expressa d’algun membre de l’equip directiu.
Si un alumne no es troba bé, s’avisarà la família perquè el vingui a buscar.
Si un alumne ha de marxar per alguna raó justificada (visita mèdica, etc.), ha de
portar un justificant signat pel pare o mare, que han de venir a buscar-lo.
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Esbarjo:




S’ha de sortir de l’aula i anar al pati, a la biblioteca o al bar.
Els passadissos estaran tancats.
Els lavabos de la planta baixa, al costat del gimnàs, restaran oberts.

Lavabos:






Només poden ser utilitzats a les hores de sortida del centre i entre el primer i segon
timbre d’avís de canvi de classe.
Fora d’aquestes hores NO es pot sortir al lavabo.
Els lavabos sempre estaran tancats després del segon timbre.
Els lavabos no són llocs de reunió.
Cal respectar les instal·lacions i el material.

Ordre i netedat:




Les taules i cadires han d’estar ordenades segons la distribució habitual de cada aula.
Si s’han de moure taules, al final de la classe cal deixar-les altre cop ben ordenades.
Qualsevol desperfecte al material o instal·lacions o edifici serà considerat una falta
greu i sancionat com a tal. Els responsables hauran d’assumir les despeses de la
reparació.

No és permès fumar:


El professor que trobi un alumne fumant el portarà a Prefectura d’estudis on es
cursarà l’amonestació corresponent, equivalent a una expulsió de classe.

Assistència i puntualitat:









L’assistència a classe és obligatòria. Cal justificar les faltes el més aviat possible amb
el justificant que es troba al moodle (Documents del centre > Documents per a
alumnat > Justificació faltes) i que s’ha de lliurar a Consergeria.
Les faltes d’assistència reiterades seran considerades una falta greu.
L’alumnat de batxillerat amb més d’un 20% de faltes d’assistència en una matèria pot
perdre el dret d’avaluació contínua. En aquest cas, el departament de la matèria en
qüestió ho comunicarà a Prefectura qui iniciarà el procediment per informar a
l’alumne i família de la pèrdua d’aquest dret.
La puntualitat és molt important. La falta de puntualitat reiterada serà considerada una
falta injustificada.
Les portes es tancaran 5 minuts després de sonar el timbre i a partir d’aquest moment
els alumnes hauran d’entrar pel carrer Gorgonçana, els comptarà com un retard i
s’avisarà telefònicament a les famílies.
Els alumnes d‘ESO que arribin tard pujaran a les classes, excepte alguns casos
reincidents que seran sancionats des de Prefectura o Consergeria.
Els alumnes de Batxillerat que arribin tard no podran entrar a la classe.

