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NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 
NORMA SITUACIÓ ANÒMALA CONSEQÜÈNCIA REGISTRE RESPONSABLE 

Consultar companys. 
 
Reiteració. 

Falta greu. 
 
Falta greu i citació als 
pares 

Imprés d'advertència. 
 
Reiteració: obertura 
d’expedient. 

Professorat. 
 
Equip Directiu. 

Insultar, amenaçar al 
professorat o personal no 
docent. 
 
Reiteració. 

Falta molt greu i citació 
als pares 
 
 
Falta molt greu i 
possible suspensió 
cautelar. 

Obertura d’expedient. 
 
 
 
Obertura d’expedient. 

Professorat. 
Direcció d'Estudis. 
 
 
Direcció. 
 

Agredir físicament. 
 
 
 
 
 
Reiteració. 

Falta greu i citació als 
pares. 
Falta molt greu i 
possible suspensió 
cautelar. 
 
Falta molt greu i 
possible suspensió 
cautelar. 

Imprés d'advertència. 
 
Obertura d'Expedient. 
 
 
 
Imprés d'advertència. 
Obertura d'Expedient 

Professorat. 
Direcció d'Estudis. 
Direcció. 
 
 
 
Direcció. 
 

Millorar el comportament i 
l'actitud. 

Desobeir les indicacions del 
professorat i personal no 
docent. 
 
Reiteració 

Falta lleu. 
 
 
 
Falta greu i citació als 
pares. 
 

Imprés d'advertència. 
 

Professorat. 
Equip Directiu. 
PAS. 
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 No portar el material i 
obstaculitzar el 
desenvolupament de la classe. 
 
 
Reiteració. 

Falta lleu. 
 
 
 
Falta greu i citació als 
pares. 

Imprés d'advertència. 
 

Professorat. 
Equip Directiu. 
 

Les portes del centre 
romandran tancades durant 
l'horari lectiu. 

Un alumne necessita entrar a 
qualsevol hora. 

L'alumne fa sonar el 
timbre de la porta i 
esperarà en el carrer fins 
que el conserge o 
professorat de guàrdia li 
òbriga. 

Justificant del retard. 

Professorat. 
Conserges. 
Professorat de 
guàrdia. 

Un alumne ix del centre sense 
autorització. 
 
 
 
 
 
Reiteració 

Falta greu. La seua 
família serà notificada 
per telèfon 
immediatament, i 
l'alumne ha de tornar al 
centre. 
 
Falta molt greu i 
possible suspensió 
cautelar. 

Imprés d'advertència. 
 
 
 
 
Obertura d'Expedient. 

Professorat. 
Equip Directiu. 

L'alumnat romandrà en el 
centre durant l'horari lectiu. 

Un alumne necessita eixir del 
centre per causa justificada. 

Excepcionalment, l’alumne 
podrà eixir del Centre amb 
l’autorització escrita del pare, 
mare o tutor, i amb la de la 
Direcció. 
 
Si el motiu és previsible, 
l'alumne portarà una nota de 
la seua família sol·licitant que 
s'autoritze la seua eixida del 
centre. 

Imprés d' autorització d'eixida”, 
amb la data, hora i firma del 
responsable que autoritza 
l'eixida. 

 
Equip Directiu. 
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Durant el pati els alumnes no 
podran situar-se en la façana 
principal del Centre, i hauran de 
mantenir una distància prudencial 
de la tanca del recinte escolar 

L’alumne no manté una 
distància prudencial, de les 
tanques i/o està penjat 
damunt de les tanques 

Falta lleu.  
 
 
Reiteració:  falta greu. 

Imprés d’advertiment., 
Professorat de 
guàrdia. 
Equip Directiu 

Durant les hores de patis l'alumnat 
abaixarà al pati i la cantina. 

L'alumnat roman en les 
classes o en els corredors. 

Abaixar al pati, a la 
cantina o les pistes 
esportives. 

Anotació en el comunicat 
d'incidències de guàrdia. 

Professorat de 
guàrdia. 

Aula oberta. 

Tancar-la. Cada 
professor serà 
responsable que la seua 
aula quede buida i 
tancada abans d'abaixar 
al pati. 

Anotació en el comunicat 
d'incidències de guàrdia. 

Professorat. 
Professorat de 
guàrdia. 

L'alumnat roman en l'aula, 
els passadissos, les escales, 
els vestíbuls o la façana 
principal del Centre durant 
l’hora de pati. 

L'alumnat ha 
d’abaixar a la cantina 
o el pati i el professor 
de guàrdia haurà de 
tancar l’aula. 

Anotació en el comunicat 
d'incidències de guàrdia. 

Delegat. 
Subdelegat. 
Professorat de 
guàrdia. 

Les aules romandran 
tancades durant les hores de 
pati i els alumnes hauran de anar 
al pati, a les pistes esportives o a 
la cafeteria. 

Un alumne necessita entrar en 
l'aula durant l'hora de pati. 

Qualsevol professor pot 
obrir la porta de l'aula 
sempre que espere que 
l'alumne torne a eixir i 
tanque la porta. 
 
 

 Professorat. 

L'alumnat acudeix al centre 
proveït del carnet escolar. 

Un alumne acudeix al centre 
sense el carnet escolar. 

Comprovar si l'alumne 
pertany al centre, i en 
cas afirmatiu falta lleu. Imprés d'advertència. 

Professorat. 
Professorat de 
guàrdia. 
PAS 
Equip Directiu. 

Els alumnes de batxillerat Un alumne de batxillerat no No pot eixir del centre.  Professorat de 
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poden eixir del centre durant 
les hores de pati prèvia 
presentació del carnet 
escolar. 

presenta el carnet escolar. guàrdia. 

Retard fins a 10 minuts. 
 
 
 
Reiteració (3). 

L'alumne entra en 
classe. 
 
 
Citació als pares. 

El professor registrarà la 
incidència en el comunicat 
de faltes corresponent. 
 
Imprés d'advertència. 

Professorat. 

Puntualitat 

Retard a partir de 10 minuts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reiteració (3). 

L'alumne esperarà en el 
vestíbul fins que sone el 
timbre de la següent classe, a 
cura del professors de 
guàrdia. 
 
 
 
 
 
Citació als pares. 

El professor registrarà la 
falta d'assistència en el 
comunicat de faltes 
corresponent, i el professor 
de biblioteca prendrà nota 
de les dades de l'alumne, 
professor i de l'hora de la 
incidència. 
 
Imprés d'advertència. 

Professorat. 
Professorat de 
guàrdia. 
Professorat de 
Biblioteca. 
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Falta d'assistència d'un 
alumne.  
 
 
 
 
 
 
 

Falta lleu. 
Mostrar a cada professor 
i entregar el justificant 
firmat al tutor en un 
termini màxim de 2 dies. 
En cas de reiteració, el 
professor ho comunicarà 
al tutor o a la família 
segons siga procedent. 
Si té tres faltes sense 
justificar, el professor 
entregarà un part a 
l’alumne. El 25%  de 
faltes sense justificar 
suposarà la pèrdua del  
dret a l’avaluació 
contínua de la matèria, 
per part de l’alumne. 

El professor registrarà la 
falta d'assistència en el 
comunicat de faltes 
corresponent. 
 
 
Imprés d’advertència 

Professorat. 
 

Romandre fora de classe 
durant una hora lectiva. 

L’alumne restarà en el 
vestíbul, a cura del professor 
de guàrdia. 
 

 
Imprés d'advertència. 
Registre de la incidència en 
el part de guàrdia 

 
Professorat de 
guàrdia. 
 

Retard d'un professor. 
El delegat li'l 
comunicarà al professor 
de guàrdia. 

El professor de guàrdia 
registrarà el retard en el 
comunicat de guàrdies i 
estarà pendent de la classe 
fins a l'assistència del 
professor. 

Delegat. 
Professorat de 
guàrdia. 

Assistència. 

Falta d'assistència d'un 
professor. 

Un professor de guàrdia 
s'ocuparà del grup 
corresponent. 

El professor de guàrdia 
registrarà l'absència en el 
comunicat de guàrdies. 

Professorat de 
guàrdia. 
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Un alumne excepcionalment 
és expulsat de classe. 

L’alumne restarà en el 
vestíbul, a cura del professor 
de guàrdia. 
 
En este lloc realitzarà la 
tasca imposada pel 
professor que l’ha 
expulsat de classe 
 

Una expulsió de classe serà 
falta greu. 
El professor registrarà la 
incidència en el seu 
quadern i ho comunicarà al 
tutor. 
Imprés d'advertència. 
El professor de guardia ho 
anotarà en el part de 
guardies. 

Professorat. 
Professorat de 
guàrdia. 
Equip Directiu. 

Un alumne acaba un examen. 
Ha de romandre en la 
seua aula fins que sone 
el timbre. 

 Professorat. 

Un grup ha de canviar-se 
d'aula. 

Ho farà el més 
ràpidament possible i en 
silenci. 

 Professorat. 
L'alumnat romandrà en 
l'aula durant les classes. 

Un alumne ix al bany 
excepcionalment. 

 
 
 
 
 
Ho farà el més 
ràpidament possible i en 
silenci. 
 
 
 
 

 Cada professor. 

 L’alumnat, major d’edat, 
intenta abandonar el Centre 
sense permís de la Direcció.. 

Falta greu 
Imprés d’advertència. 

Professorat de 
guàrdia. 
Equip Directiu. 
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Desperfecte. 
El delegat informa el 
professor-tutor 
responsable de l'aula. 

En el comunicat 
d'incidències. 

Delegat. 
Equip Directiu 

Ruptura. 

El causant (o el grup si 
l'autoria no està clara) 
abonarà l'import de la 
reparació. 

Una ruptura intencionada 
serà falta greu imputable a 
l'alumne que l'haguera 
causat i es comunicarà a la 
família per mitjà d'imprés 
d'advertència, quedant 
registre en l'expedient 
personal de l'alumne. 

Cada professor. 
Tutor. 
Equip Directiu. 

Papers i la resta d'objectes en 
el sòl. 

Arreplegar-los. 
Qualsevol persona del 
centre ha d'instar al 
causant a què mantinga 
l'institut net. 

 
Cada professor. 
Cada alumne. 
PAS. 

Pupitres pintats. 

Netejar-los 
immediatament. 
A més, cada alumne 
netejarà el seu pupitre al 
final de cada trimestre o 
més sovint si fóra 
necessari. 

El delegat informarà 
Direcció d'Estudis amb 
regularitat de la situació de 
l'aula. 
Imprés d'advertència amb 
falta lleu a la família. 

Cada professor. 
Tutor. 
Delegat. 

Tenir cura del mobiliari i les 
dependències del Centre. 

Pintades en les parets del 
centre. 

 
 
 
El causant repararà el 
dany causat o correrà 
amb els gastos 
ocasionats. 
 

Falta greu. 
Imprés d'advertència. 

Cada professor. 
PAS. 
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Extintors antiincendis 
buidats 

 
Falta greu.  
 
Reiteració, falta molt 
greu. 

Imprés d'advertència.  
 
Obertura d’expedient. 

Cada professor. 
 

 

Engegar l’alarma 
antiincendis 

 
Falta greu. 
 
Reiteració, falta molt 
greu. 

Imprés d'advertència.  
 
Obertura d’expedient. 

Cada professor. 
 

 
Ús no pedagògic de 
l’equipament informàtic de 
les aules. 

Falta greu. 
 
Reiteració, falta molt 
greu. 

Imprés d'advertència. 
 
 
Obertura d’expedient. 

Cada professor. 
 

Menjar i beure en els llocs 
adequats (cantina i pati). 

Menjar, beure o mastegar fora 
de la cantina o el pati. 

Deixar de fer-ho 
immediatament o 
dirigir-se a la cantina o 
pati si és l'hora 
corresponent. 

 
Cada professor. 
PAS. 

No podran usar els 
telèfons mòbils i la resta de 
material electrònic en tot 
el recinte escolar. 

Un alumne fa ús del telèfon 
mòbil o qualsevol altre 
dispositiu electrònic 
(reproductors d'àudio, etc.). 

Deixar de fer-ho 
immediatament i lliurar-li 
l’aparell al professor. 

 
El professor dipositarà en 
la Direcció d’Estudis, 
aquesta no el tornarà fins 
que el pare / mare de 
l'alumne vinga a 
arreplegar-lo. 
 

Falta lleu. 
 
 
 
Reiteració: falta greu. 
S'acompanyarà d'una nota 
informativa que el professor 
entregarà a l'alumne i que ha 
de ser tornada signada pel 
tutor de l’alumne. 
 

Cada professor. 
 

Respecte a la propietat 
aliena. 

Sostracció d'un objecte 
personal de qualsevol 
component de la comunitat 

Tornar el que sostrau. 
Falta molt greu. 
Imprés d'advertència. 
Obertura d'expedient. 

Equip Directiu. 
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educativa. 

El delegat canalitza les 
propostes del seu grup. 

 El tutor decidix, segons 
el cas, les pautes a 
seguir i, si ho considera 
necessari consultarà amb 
l'Equip Directiu. 

 
Tutor. 
Equip Directiu. 

Ús de la biblioteca.  
Normes d'ús de la 
biblioteca. 

 
Professorat de 
biblioteca. 

Ús de la cantina. 
 Normes d'ús de la 

cantina. 
 

  

Prohibida la introducció i ús 
d’objectes punxeguts i tallants 
(navalles, ganivets, etc.), que 
impliquen un risc pels alumnes, 
en tot el recinte escolar. 

Objectes tallants i punxeguts 
en mans d’alumnes del 
Centre. 

Falta greu. 
Confiscació immediata 
de l’objecte. Citació 
dels pares. 
 
Reiteració: falta greu. 

Imprés d'advertència. 
 
 
 
 
Obertura d'expedient. 

Professorat del 
Centre. 
Equip Directiu. 

Les advertències han de 
tornar-se firmats al 
professor. 

No es torna. 
Nova comunicació de 
falta lleu. 

Imprés d'advertència. Cada professor. 

Utilitzar els banys pròpis de 
cada sexe. 

Un alumne usa el servei 
d'alumnes o viceversa. 

Ix del bany 
immediatament. 

Imprés d'advertència de 
falta lleu si reitera. 

Cada professor. 

Ús de l'ascensor. 
 Normes d'ús de 

l'ascensor. 
  

Fer la tasca encomanada en 
el parte 

L’alumne no la fa. Nova comunicació de 
falta lleu. 

Imprés d’advertència. Cada profesor. 

Esta prohibit fumar en les 
dependències del centre 

L’alumne fuma. Falta lleu. 
Reiteració: falta greu. 

Imprés d’advertència. Cada profesor. 

 
 


