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NORMES de CONVIVÈNCIA i ACTITUD per als ALUMNES d’ESO  
 
 
FORMES PART D’UNA COMUNITAT EDUCATIVA I AIXÒ COMPORTA L’OBSERVANÇA DE 
NORMES COM LES QUE ES CONCRETEN A CONTINUACIÓ, I DEMANA UNA FORMA 
D’ACTUAR RESPONSABLE I RESPECTUOSA ENVERS LA RESTA DELS MEMBRES 
D’AQUESTA COMUNITAT EDUCATIVA. 
 
 
Aquestes normes complementen les que tens a l’agenda 
 

1. A l’hora d’anar cap a les classes s’ha de fer amb rapidesa i ordre, sense córrer ni cridar. 
 

2. Durant els canvis de classe, els alumnes han de mantenir una actitud adequada i correcta. No es 
pot sortir de la classe sense permís del professor. 

 

3. Cal anar arreglat i vestit de manera correcta com és propi d’un centre educatiu. No es poden 
portar jerseis massa escotats i curts o pantalons molt curts o massa baixos que deixin  la roba 
interior al descobert. No es permeten pírcings, tatuatges i vestuaris amb estètica radical ofensiva ni 
portar el cap cobert dins del recinte escolar (caputxes, gorres, mocadors....) 

 

4. Els alumnes han de tenir les peces de roba i objectes personals marcats amb el seu nom i 
cognom. 

 

5. No es tolerarà cap tipus d’actitud d’assetjament cap els companys. 
 

6. No es permeten paraules grolleres (ni oral ni escrites) ni tampoc les faltes de respecte, ni als 
professors ni entre els companys. 

 

7. Cal entregar els treballs en el temps estipulat pel professor/a. De no ser així, comportarà un baixada 
de la nota. 

 

8. Fer servir l’agenda i tenir-la sempre en bones condicions. Només cal utilitzar-la per apuntar els 
treballs a realitzar. Tots els professors poden revisar l’agenda. 

 

9. Una expulsió de classe significa un descens considerable de la nota. 
 

10. Queda totalment prohibit consumir tabac en tot el recinte. També està prohibit menjar fora de les 
hores establertes. 

 

11. No es permet fer servir telèfons mòbils sense autorització del professorat.  
Els mòbils no poden ser visibles ni a les butxaques. 
Si s’incompleix la norma el professor et demanarà que l’acompanyis a direcció (directora, 
sotsdirectora, cap d’estudis), Se’t farà tancar el mòbil i direcció trucarà a la família per tal que 
vinguin a buscar el fill i/o el mòbil. 
En cas de reincidència es podrà imposar una sanció.  

 

12. No es permet l’enregistrament d’imatges a l’escola sense l’autorització pertinent. Si es troba 
alguna fotografia no autoritzada en qualsevol de les xarxes socials (blog,  Twiter, Facebook...) es 
considerarà una falta molt greu. Recordem la llei de protecció de dades i imatge. 

 

13. Cal tenir en compte que l’actitud és una part fonamental de l’avaluació de cada assignatura. Les 
faltes repetides amb certa regularitat o les faltes greus seran sancionades: 
- Per mitjà d’un diàleg, amonestació i avís a les famílies amb nota a Alexia. 
- L’incompliment d’aquestes normes podrà suposar exposar el cas al Consell Escolar. 
- Si no hi ha resultats positius, pot arribar a l’expulsió temporal de l’alumne/a o la prohibició 

d’assistir a sortides de l’escola (en tot moment es tindrà en compte el capítol dels alumnes 
indicat en el Reglament de Règim Intern). 

 


