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NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA 
 
Amb la intenció de millorar la nostra convivència dins l’àmbit escolar, volem recordar 
algunes de les normes internes, que són d’obligat compliment per part de tots els 
alumnes de l’escola i que tot el professorat ha de vetllar perquè sigui així. 
 

1. Portar escrits, publicacions i inscripcions que són impropis de l’àmbit escolar i que 
no estan d’acord amb el caràcter propi del centre motiu de falta. Tampoc no es farà 
ostentació d’imatges, símbols i frases que van en contra de la dignitat de la persona 
i dels seus drets. 

2. A l’escola venim vestits de forma apropiada com correspon a un lloc d’estudi, treball 
i convivència (cal evitar la roba esportiva, xancletes, ensenyar roba interior, 
inapropiada...). 

3. Està terminantment prohibit la possessió, publicitat o consum de qualsevol tipus de 
drogues i tabac. 

4. Evitar actituds irrespectuoses amb els altres (baralles, paraulotes, crits, expressions 
ofensives...). Guanyarem en convivència. 

5. Els lavabos s’han de respectar i utilitzar correctament, tenint en compte que l’hora 
adient per fer-ne ús, és l’hora d’esbarjo. 

6. Cal ser puntuals en el moment d’arribar a l’escola, en els canvis de classe i en tornar 
del pati. En cas de retard als matins o tardes, cal portar un justificant dels pares al 
tutor. Si el retard és reiteratiu serà motiu de falta. 

7. El comportament i respecte a classe ha de permetre el bon desenvolupament del 
treball dels professors i companys. Si el professor expulsa algun alumne serà motiu 
de falta. 

8. Els canvis de classe s’han de fer amb ordre i silenci, respectant el treball d’altres 
companys que estan treballant i no es pot sortir al passadís. 

9. Durant l’esbarjo, les classes restaran tancades i no es podrà accedir a les mateixes. 
10. Cal respectar el treball dels altres i no fer anotacions i comentaris en els treballs 

exposats als murals, parets, etc. 
11. Abocar-se a les finestres és perillós i està prohibit. Tirar res a través d’elles serà 

motiu de falta. 
12. Quan sona el timbre d’entrada a les classes, no es pot jugar a pilota. No es poden 

utilitzar pilotes de cuir o jugar a futbol amb pilotes de bàsquet. 
13. L’ ambient de neteja a l’escola és molt important, tirar els  papers o altres coses a 

terra  va en contra de la neteja. Fem bon ús de les papereres. 
14. Escriure a les parets, pupitres o a qualsevol altre indret de l’escola és molt lleig i 

descriu de poc educada a la persona que ho fa, mira de no fer-ho. Cal tenir cura de 
tot el material. 

15. Menjar xiclets, pipes i  d’altres llaminadures que embruten o taquen no és permès. 
16. A l’escola el mòbil no es pot utilitzar sense l’autorització expressa d’un professor i ha 

d’estar apagat. Utilitzar-ho sense permís tindrà conseqüències i es podrà retirar i ser 
falta greu o molt greu.  

Altres conductes contràries a la convivència  i les mesures correctores d’aquestes estan 
recollides i normativitzades en les Normes d’Organització i Funcionament de Centre 
(NOFC Octubre 2019). 
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