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NORMES DE FUNCIONAMENT PER ALS ALUMNES 

A l'aula: 

− No es permet anar al servici durant les classes, únicament amb el permís previ del professor i de forma excepcional. 
− No es pot menjar  ni beure ( excepte aigua) a les aules. 
− Els treballs han de lliurar-se en els terminis assenyalats. 
− No es col·locaran murals o avisos al panell de suro sense autorització prèvia del professor/a. 
− S'extremarà l'atenció en l'ús de les instal·lacions i mobiliari, i reposarà els desperfectes qui els cause. Si no es localitza el 

causant del desperfecte, la reparació  anirà a càrrec de tots els alumnes que utilitzen la dita aula on s’haja produit. 
− En el cas de retard o absència d'un professor, els alumnes esperaran fins que arribe el professor de guàrdia; (també a última 

hora encara que tinguen permís d'eixida). 
− Durant la realització d'exàmens, els alumnes romandran a l’aula encara que hagen finalitzat l'exercici. 
− A última hora els alumnes tancaran les finestres i col·locaran les cadires damunt de la taula. 
− L'ús de telèfons mòbils i reproductors de so queda prohibit en tot el recinte. L'ús no autoritzat de càmeres de fotos o 

gravadors de so estarà subjecte al que disposa la legislació vigent sobre el dret a la intimitat de les persones. Si la urgència del 
cas ho requereix, es recorrerà al conserge o al professor de guàrdia perquè l'interessat/da puga rebre o transmetre el missatge 
pels mitjans existents al Centre. En cas contrari el aparell serà requisat i depositat en Direcció fins que el pare o mare vinga a 
retirar-lo.  

− Els alumnes no podran ser expulsats de classe excepte per causa greu que implique un comunicat de disciplina. L'alumne/a que 
excepcionalment siga expulsat anirà a l'aula de guàrdia amb el comunicat i treball per a realitzar, que lliurarà al seu professor 
quan acabe la classe. La no-realització d'aquest, o el mal comportament a l'aula de guàrdia comporta un comunicat de disciplina. 

Corredors i patis 

− Els alumnes no podran estar als corredors en hores de classe. 
− Els alumnes mantindran un comportament correcte als corredors, pati,etc. per tal d’afavorir la bona convivència entre la 

comunitat educativa.  
− Els alumnes tenen dret a tenir els corredors i els patis nets; per tant no es pot menjar ni beure (excepte aigua) a l’interior del 

centre. 
-    En l'hora del pati els alumnes no podran circular per l'interior de l'edifici ni romandre al hall, llevat que estiguen usant la 

fotocopiadora o el telèfon públic. 

Puntualitat en les arribades a classe 

− Per a la primera sessió, el centre es tancarà a les 8:20h (porta exterior). Els alumnes que hi arriben tard romandran als 
bancs del hall fins que s’incorporen a la següent classe. 

− Els alumnes estan obligats a entrar i eixir amb estricta puntualitat. 
− Els alumnes que acumulen tres retards amb el mateix professor seran sancionats amb les mesures que aquest determine i es  

comunicarà als pares. 
− Els alumnes majors d'edat que isquen en l'hora del pati únicament podran entrar cinc minuts abans de la finalització d’aquest 

període de descans.. 

Permanència al Centre 

− Els alumnes estan obligats a romandre al Centre durant tot l'horari lectiu oficial( encara que la porta estiga oberta) al lloc 
específic del Centre indicat pels professors corresponents. 

− Per raons de seguretat la porta d'accés al Centre estarà tancada durant el període lectiu. 
− No es podrà eixir del Centre. Si algun alumne necessita eixir ho farà acompanyat del pare/mare o adult responsable, 

que signarà l’autorització corresponent disponible a secretaria. 
− Durant el pati les aules estaran tancades, tret que l´equip directiu done permís per alguna causa justificada o els alumnes es 

queden en classe amb un professor. Els alumnes  romandran al pati, la cafeteria i excepcionalment a la biblioteca. Queda 
prohibit romandre al vestíbul. 

− L'accés dels alumnes a la cafeteria només estarà permés a l’hora del pati. 
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− Està prohibit fumar en totes les dependències del Centre, inclòs el pati. (es una falta greu) 
− El personal alié al Centre no pot entrar ni romandre en aquest, excepte pares, proveïdors, etc. 
− Els alumnes que es troben pel Centre durant les hores de classe seran tornats a la seua aula. 

 

Biblioteca 

− La biblioteca romandrà oberta segons disponibilitat horària del professorat. 
− No es permet menjar ni beure a la biblioteca. 
− No es permet la permanència dels alumnes a la biblioteca per a estudiar durant les hores de classe excepte quant vagen  amb 

un professor. Els alumnes que vagen seran tornats a la seua aula. 
− A la biblioteca cal romandre en silenci. 

 

Visita de pares 

− S'utilitzarà l'hora que figura en l'horari d'atenció a pares per part del tutor i la resta de professors. En el cas d'haver de parlar a 
una altra hora, caldrà concertar cita prèviament. 

Sala de professors  

− Només la usaran els professors. Els alumnes no poden entrar-hi si no hi ha cap professor. 

ADVERTÈNCIES 

− L'incompliment de les normes bàsiques de convivència constitueix una falta de disciplina 
− Cal comunicar als pares totes les faltes de disciplina.  
− Les conductes contràries a les normes de convivència comporten la no assistència  a les activitats extraescolars durant 

les 15 dies següents.  
− Les conductes greument perjudicials per a la convivència comporten la no assistència  a les activitats extraescolars 

durant les 30 dies següents. 
− Les conductes derivades de la imposició de comunicats de disciplina podran ser corregides amb sancions educatives com la 

realització de tasques dirigides a reparar el dany causat a les instal·lacions o a la neteja d’aquestes o treballs de les distintes 
matèries. 

− La reiteració de conductes contràries a les normes de convivència, en períodes curts de temps (6 conductes en un mes) 
suposen actes atemptatoris respecte al projecte educatiu, així com al caràcter propi del centre, segons l’article 42.p del 
Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents i sobre els drets i deures de 
l’alumnat,i suposarà l'obertura d'expedient disciplinari. 

Estic assabentat d’aquestes normes                                            

 

Signatura 

                                                                     

Pare/mare                                                         alumne/a 

 

Almussafes,…  de……….. de 2020. 

Exemplar per al Centre 
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